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Niniejszy dokument jest podzielony na trzy cz´Êci. Pierwsza cz´Êç poÊwi´-
cona jest przedstawieniu w∏oskiego trzeciego sektora, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem g∏ównych form organizacyjnych i prawnych, które w nim
wyst´pujà oraz kilku danych liczbowych majàcych istotne znaczenie. Cz´Êç
druga koncentruje si´ na spó∏dzielniach spo∏ecznych, które sà postrzegane
jako najlepszy przyk∏ad umo˝liwiajàcy zrozumienie ewolucji w∏oskiego sek-
tora nie zorientowanego na osiàganie zysków, w kierunku odgrywania bar-
dziej produktywnej roli, przy równoczesnym pe∏nieniu tradycyjnej roli.
Wreszcie, w trzeciej cz´Êci uwypuklone sà relacje wyst´pujàce pomi´dzy
przedsi´biorstwami spo∏ecznymi i dzia∏aniami na rzecz zatrudnienia, ukie-
runkowane na wykorzystanie ich potencja∏u przy wprowadzaniu nowator-
skich rozwiàzaƒ w tej dziedzinie.
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Cz´Êç I
Trzeci sektor we W∏oszech

1. Rys historyczny
Analizy porównawcze w zakresie wielkoÊci i rozwoju trzeciego sektora

lub sektora nie zorientowanego na osiàganie zysków1 wskazujà, ˝e wi´k-
szoÊç jego cech ukszta∏towanych jest przez konkretne krajowe uwarunko-
wania prawne, polityczne i ekonomiczne. A zatem, aby zrozumieç przyczy-
ny wzrostu znaczenia oraz g∏ówne cechy trzeciego sektora we W∏oszech
u˝yteczne mo˝e byç rozpocz´cie od krótkiego nakreÊlenia historii i ewolu-
cji organizacji trzeciego sektora. Faktycznie, warunki w jakich funkcjonujà
obecnie organizacje non-profit ÊciÊle zosta∏y ukszta∏towane w toku ich roz-
woju historycznego. Prawdopodobnie tak jak w przypadku sektora organi-
zacji non-profit, istota ka˝dego innego sektora mo˝e byç w pe∏ni zrozumia-
na tylko po si´gni´ciu do jego poczàtków.

A˝ do koƒca osiemnastego wieku, organizacje charytatywne i ochotnicze,
które stanowià zalà˝ek wspó∏czesnych organizacji non-profit, rozwija∏y si´
bez przeszkód. Opieka spo∏eczna, s∏u˝ba zdrowia, przytu∏ki, edukacja – to
obszary, w których organizacje charytatywne rozwija∏y swojà dzia∏alnoÊç.
W organizacje charytatywne inwestowane by∏y zasoby ludzkie i finansowe,
które z kolei dystrybuowa∏y je wÊród lokalnej spo∏ecznoÊci lub jej znaczàcej
cz´Êci. A zatem organizacje charytatywne prowadzi∏y swojà dzia∏alnoÊç
w kilku obszarach, takich jak edukacja, opieka nad osobami starszymi,
pomoc ubogim i temu podobne. Do rozwoju sektora pomocy dla najubo˝-
szych warstw spo∏ecznych znaczàco przyczyni∏ si´ KoÊció∏ Katolicki.
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1 Pomimo tego, ˝e organizacja nale˝àca do trzeciego sektora mo˝e, w niektórych przypadkach,
dystrybuowaç pewnà cz´Êç swoich dochodów lub nie ma wyraênego zakazu dystrybucji, obie kon-
cepcje, to jest: „sektora non-profit” i „trzeciego sektora”, sà cz´sto stosowane jako synonimy;
równie˝ w niniejszym opracowaniu sà one u˝ywane zamiennie. 



Od koƒca osiemnastego wieku, kiedy wybuch∏a Rewolucja Francuska, we
W∏oszech, podobnie jak w ca∏ej Europie, narastaç zacz´∏y nastroje obawy
i niech´ci wobec organizacji charytatywnych. Organizacje te by∏y bowiem
w du˝ej mierze postrzegane jako nale˝àce do si∏ zewn´trznych, zw∏aszcza
KoÊcio∏a Katolickiego, które nale˝a∏o os∏abiç, poniewa˝ stanowi∏y trzecià
stron´, obok rzàdu i obywateli. RzeczywiÊcie, zgodnie z ideologià OÊwiece-
nia istnia∏y tylko dwa podmioty: Paƒstwo by∏o najwy˝szym i ostatecznym
wyrazicielem woli narodu i ˝adna inna instytucja nie mog∏a istnieç, ponie-
wa˝ obywatele musieli wspieraç autorytet Paƒstwa, tak aby mog∏o ono roz-
szerzyç zakres i ochraniaç prawa jednostek. Liberalna forma paƒstwa, którà
g∏osi∏a Rewolucja Francuska, oznacza∏a izolacj´ sytuacji jednostek w sto-
sunku do Paƒstwa. A zatem, legitymizacja istnienia instytucji poÊrednich
musia∏a zostaç zakwestionowana; w ten sposób wolnoÊç dzia∏ania zosta∏a
przypisana jedynie jednostkom, a nie grupom spo∏ecznym, takim jak kor-
poracje, fundacje i stowarzyszenia. Dzia∏alnoÊç instytucji charytatywnych
i organizacji wolontariuszy we W∏oszech by∏a stopniowo zast´powana
poprzez bezpoÊrednià interwencj´ w∏adz publicznych, na przyk∏ad przez
IPAB (Publiczne Instytucje Charytatywne i Filantropijne)2. Rzàd nie waha∏
si´ przyjmowaç akty prawne, które zabrania∏y organizacjom religijnym
i charytatywnym posiadania w∏asnoÊci, powi´kszania ich zasobów,
a w koƒcu tak˝e prowadzenia dzia∏alnoÊci bez wyraênego zezwolenia wyda-
wanego przez Paƒstwo. W konsekwencji, nie tylko spo∏eczeƒstwo pozba-
wione zosta∏o cennego êród∏a zaspokajania jego potrzeb, ale równie˝ bez-
poÊrednio rzàd zaczà∏ wykonywaç wszystkie te funkcje, które dotychczas
by∏y spe∏niane przez instytucje charytatywne. Podejrzenia ˝ywione w sto-
sunku do organizacji nie zorientowanych na osiàganie zysku przyczynia∏y
si´ do pog∏´bienia izolacji tych organizacji, które by∏y postrzegane jako
schy∏kowy element stosunków gospodarczych. Tam, gdzie sytuacja jeszcze
nie by∏a odpowiednio uregulowana, w∏adze paƒstwowe wprowadzi∏y prze-
pisy ustawowe, zmierzajàce do przekazania funkcji prywatnych organizacji
charytatywnych instytucjom publicznym, które by∏y bezpoÊrednio nadzoro-
wane i zarzàdzane przez rzàd. We W∏oszech, proces ten zapoczàtkowa∏o
uchwalenie wspomnianej wczeÊniej ustawy z 1890 roku – która w cz´Êci
obowiàzuje do dnia dzisiejszego. W drodze tej ustawy rzàd zinstytucjonali-
zowa∏ organizacje dobroczynne i charytatywne, które tradycyjnie by∏y wyra-
zem funkcjonowania spo∏eczeƒstwa obywatelskiego.
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2 Tak zwana „ustawa o Crispi”, przyj´ta w 1890 roku, spowodowa∏a przekszta∏cenie wszystkich
najwa˝niejszych i dobrze funkcjonujàcych instytucji charytatywnych Êwiadczàcych us∏ugi spo∏ecz-
ne, w instytucje publiczne, zwane IPAB. 



Takie nastawienie wobec organizacji non-profit nasili∏o si´ w okresie mi´-
dzy pierwszà a drugà wojnà Êwiatowà za sprawà ideologii faszystowskiej,
a póêniej – w zwiàzku z dzia∏aniami na rzecz budowy systemu opieki spo-
∏ecznej. W∏ochy naÊladowa∏y ÊciÊle model angielskiego systemu opieki spo-
∏ecznej, który by∏, w przewa˝ajàcej mierze, paƒstwowy – zarówno je˝eli cho-
dzi o system redystrybucji (zabezpieczenie spo∏eczne, opieka spo∏eczna,
itd.), jak i w zakresie Êwiadczenia us∏ug. Postanowienia Kodeksu cywilnego
z 1942 roku po raz pierwszy wyraênie uzna∏y swobod´ tworzenia organizacji
non-profit, chocia˝ de facto ograniczajàc mo˝liwoÊci realizacji ich celów.

Konstytucja z 1948 roku nie tylko wyraênie ustanowi∏a swobod´ zrzesza-
nia si´, ale równie˝ powierzy∏a organizacjom non-profit zadania obywatel-
skiej, demokratycznej i spo∏ecznej odbudowy powojennych W∏och.
W zwiàzku z tym, organizacje non-profit zacz´∏y pe∏niç funkcje wspierania
redystrybucji oraz funkcj´ instytucji wytyczajàcych nowe Êcie˝ki dzia∏ania,
zw∏aszcza na rzecz ich w∏asnych cz∏onków. Wynika∏o z tego, ˝e rola organi-
zacji nie zorientowanych na osiàganie zysku by∏a stopniowo uto˝samiana
z prowadzeniem dzia∏alnoÊci kulturalnej, badawczej i rozrywkowej, majàcej
tylko ograniczony wp∏yw na stosunki spo∏eczne. Paradoksalnie, tworzona
by∏a ogromna liczba stowarzyszeƒ, fundacji i podobnych instytucji, ale jed-
noczeÊnie w niewielkim stopniu uznawana by∏a ich rola gospodarcza.

Przedstawiony wy˝ej sposób oddzia∏ywania zmieni∏ si´ póêniej, zw∏aszcza
poczynajàc od lat siedemdziesiàtych, kiedy mia∏y miejsce:
A. ograniczona, w porównaniu z innymi paƒstwami europejskimi o podob-

nym poziomie dochodu, poda˝ us∏ug spo∏ecznych (zarówno paƒstwo-
wych, jak i prywatnych). Jedynie systemy edukacji i opieki spo∏ecznej,
które obejmowa∏y ca∏à populacj´ i by∏y w przewa˝ajàcej mierze publicz-
ne stanowi∏y wyjàtki. Niewielka poda˝ us∏ug spo∏ecznych spowodowana
by∏a ni˝szym poziomem rozwoju gospodarczego, wi´kszà rolà rodziny
w zapewnieniu wsparcia socjalnego oraz niskà efektywnoÊcià admini-
stracji paƒstwowej, która teoretycznie by∏a odpowiedzialna za zarzàdza-
nie tymi us∏ugami. Wydatki sektora publicznego by∏y pokaêne i porów-
nywalne z ponoszonymi przez inne paƒstwa zachodnie, ale by∏y to
w du˝ej mierze transfery finansowe3.
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3 Od lat pi´çdziesiàtych w∏oska polityka spo∏eczna mia∏a „charakter dystrybutywny”, co ozna-
cza, ˝e by∏a w du˝ym stopniu oparta na transferze pieni´dzy nie na korzyÊç osób znajdujàcych
si´ w niekorzystnym po∏o˝eniu (wówczas mia∏aby charakter redystrybutywny), ale do „klasy
Êredniej”. 



B. trzeci sektor by∏ s∏abo rozwini´ty. Jego funkcje ograniczone by∏y do
wspierania i wzajemnej pomocy jedynie na korzyÊç jego cz∏onków. Jedy-
nymi dobrze rozwini´tymi organizacjami by∏y du˝e stowarzyszenia i spó∏-
dzielnie. Szczególne znaczenie wÊród tych stowarzyszeƒ mia∏y te, które
lobbowa∏y na rzecz inwalidów oraz dwa inne stowarzyszenia, ARCI
i ACLI, które mia∏y powiàzania polityczne – pierwsze z partià komuni-
stycznà, a drugie z chrzeÊcijaƒskimi demokratami. Podstawà dzia∏ania
spó∏dzielni by∏a ustawa uchwalona w 1947 roku która, pomimo „celu
spo∏ecznego”, o którym mowa w Konstytucji, ogranicza∏a ich aktywnoÊç
do dzia∏ania w interesie cz∏onków. By∏o tylko kilka fundacji: te, które ist-
nia∏y mia∏y niewielkie rozmiary i by∏y g∏ównymi dzia∏ajàcymi fundacjami.
Nieliczne organizacje non-profit zaanga˝owane w Êwiadczenie us∏ug
spo∏ecznych (g∏ównie dla osób starszych) by∏y powiàzane z KoÊcio∏em
Katolickim i uzale˝nione od subsydiów paƒstwowych: wszystkie inne
zosta∏y w dziewi´tnastym wieku przekszta∏cone w instytucje publiczne4.

Niepowodzenie takiego modelu opieki spo∏ecznej zacz´∏o stawaç si´ oczywi-
ste pod koniec lat siedemdziesiàtych i w latach osiemdziesiàtych. Rola rodziny
w zapewnieniu opieki socjalnej zmniejszy∏a si´, w nast´pstwie zwi´kszenia
uczestnictwa kobiet w rynku pracy. JednoczeÊnie obserwowany by∏ przyrost
liczby osób w podesz∏ym wieku oraz pojawienie si´ nowych potrzeb zwiàzanych
z tak zwanym „ubóstwem post-materialstycznym” (np. niedorozwój umys∏owy,
bezdomnoÊç, uzale˝nienie od narkotyków, imigracja i bezrobocie d∏ugookre-
sowe). Potrzeby te nie mog∏y byç zaspokajane poprzez tradycyjnà polityk´
transferu pieni´dzy, zwi´ksza∏o si´ zatem zapotrzebowanie zarówno na trady-
cyjne, jak i nowe us∏ugi spo∏eczne. Co wi´cej, firmy prywatne i paƒstwowe,
które uczestniczy∏y we wdra˝aniu „systemu opieki spo∏ecznej” poprzez finan-
sowanie systemów ubezpieczenia na wypadek bezrobocia i zatrudnianie mniej
wydajnych pracowników, musia∏y zmierzyç si´ z rosnàcà po kryzysie paliwo-
wym konkurencjà mi´dzynarodowà. Spowodowa∏o to marginalizacj´ ogromnej
liczby bezrobotnych, którym trudno znaleêç zatrudnienie.

Sektor publiczny, g∏ównie w∏adze lokalne, mog∏yby zaspokoiç te potrze-
by poprzez zwi´kszanie poda˝y us∏ug, jednak sta∏a temu na przeszkodzie
niska jakoÊç zarzàdzania jednostkami publicznymi. Nade wszystko jednak,
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4 Sytuacja, w jakiej znalaz∏ si´ trzeci sektor w latach siedemdziesiàtych pozwala wyjaÊniç,
dlaczego ekonomiczne i zatrudnieniowe znaczenie tego sektora by∏o, równie˝ na poczàt-
ku lat dziewi´çdziesiàtych, mniejsze ni˝ w Stanach Zjednoczonych czy innych paƒstwach
europejskich  



dzia∏anie sektora publicznego by∏o ograniczane ze wzgl´du na trwajàcy kryzys
finansowy paƒstwa opiekuƒczego. Podczas gdy skala transferów ros∏a auto-
matycznie, zabiegi finansowe zmierzajàce do ograniczenia wydatków publicz-
nych spowodowa∏y zamro˝enie naboru pracowników w sektorze publicznym,
co uniemo˝liwi∏o dostosowanie mo˝liwoÊci s∏u˝b spo∏ecznych do potrzeb5.

W tej sytuacji niektóre grupy osób, cz´sto powiàzane z KoÊcio∏em Kato-
lickim6 i zdajàce si´ na wolontariuszy, podj´∏y prób´ wype∏nienia luki mi´-
dzy popytem a poda˝à niektórych us∏ug spo∏ecznych, poprzez wprowadza-
nie nowych form i nowych ram organizacyjnych Êwiadczenia us∏ug; nast´p-
nie one uznane przez prawo i rozpowszechnione.

2. Rozwój trzeciego sektora
Proces rozwoju trzeciego sektora we W∏oszech mo˝na podzieliç na trzy
nast´pujàce etapy:
a. „Poczàtek”: 
Etap ten trwa∏ od koƒca lat siedemdziesiàtych do koƒca lat osiemdziesià-
tych. Podczas gdy du˝e stowarzyszenia wesz∏y w faz´ kryzysu, a stowarzy-
szenia wspierajàce w coraz wi´kszym stopniu ogranicza∏y swojà dzia∏alnoÊç
do obrony przywilejów zdobytych do lat siedemdziesiàtych, powstawa∏a
ogromna liczba ma∏ych organizacji wolontariuszy. Odpowiednio do sytuacji
na lokalnym rynku, organizacje te zajmowa∏y si´ g∏ównie „nowymi biedny-
mi”: nastolatkami pochodzàcymi z rodzin patologicznych, osobami starszy-
mi, niepe∏nosprawnymi, bezdomnymi, uzale˝nionymi od narkotyków,
a tak˝e imigrantami.

Inicjatywy te przybiera∏y poczàtkowo g∏ównie form´ stowarzyszeƒ i opie-
ra∏y si´ w przewa˝ajàcej mierze na pracy ochotników. Wsparcie paƒstwowe
by∏o, w najlepszym razie, ograniczone do pomocy finansowej. Pomoc ta by∏a
na ogó∏ niewielka i nie by∏a uzale˝niona od skali Êwiadczonych us∏ug. Orga-
nizacje te nie korzysta∏y równie˝ z ˝adnych szczególnych ulg podatkowych.
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5 Chocia˝ rzàd zaczà∏ wprowadzaç ograniczenia fluktuacji zatrudnienia w sferze publicznej
w 1974 roku i zmniejszy∏ je jeszcze w nast´pnych latach, to dopiero w 1992 roku zreformowany
zosta∏ system emerytalny, który by∏ najbardziej kosztownym elementem w∏oskiego systemu opie-
ki spo∏ecznej. 
6 W ca∏ym tym okresie KoÊció∏ pe∏ni∏ wa˝nà i znaczàcà rol´; szczególnie od czasu Drugiego
Soboru Watykaƒskiego wspiera∏ charytatywne i altruistyczne dzia∏ania cz∏onków KoÊcio∏a.
Potwierdzajà to wyniki badaƒ mi´dzynarodowych prowadzonych przez organizacje non-profit,
które dowodzà, ˝e „ideologia i altruizm sà kluczowe dla zrozumienia sektora organizacji chary-
tatywnych’’. 



Sukces wielu z tych organizacji w zaspokajaniu zapotrzebowania na us∏u-
gi sta∏ si´ podstawà rozwoju i wzrostu ich liczby, a tak˝e – w przypadku nie-
których z nich – przekszta∏cenia si´ w lepiej zorganizowane jednostki,
zapewniajàce sta∏e Êwiadczenie us∏ug i zatrudniajàce wynagradzanych pra-
cowników socjalnych. Rozwój ten jednak napotka∏ przeszkod´ w postaci
przepisów prawnych: we W∏oszech stowarzyszenie nie mog∏o bowiem pro-
wadziç dzia∏alnoÊci wytwórczej ani ˝adnej majàcej wymiar ekonomiczny.
Ograniczenia te dotyka∏y g∏ównie tych organizacji, które zacz´∏y zatrud-
niaç pracowników, ale tak˝e i tych, które opiera∏y si´ na pracy wolonta-
riuszy oraz tych, które dà˝y∏y do integrowania przez prac´ osób znajdujà-
cych si´ w niekorzystnej sytuacji (g∏ównie niepe∏nosprawnych). Zrodzi∏
si´ zatem pomys∏ wykorzystania spó∏dzielni, jako prawnej formy dzia∏ania
takich organizacji, zwa˝ywszy fakt, ˝e spó∏dzielnia:
• posiada∏a status przedsi´biorstwa,
• by∏a jedynà formà organizacyjnà, która nie podlega∏a przepisom

o podatku od niedystrybuowanych dochodów,
• charakteryzowa∏a si´ udzia∏em cz∏onków i demokratycznym zarzàdza-

niem,
• do jej utworzenia potrzebny by∏ niewielki kapita∏ poczàtkowy.

Pomimo faktu, ˝e przepisy prawne dotyczàce spó∏dzielni nie umo˝liwia-
∏y przekazywania dochodów spó∏dzielni ich nie-cz∏onkom oraz pomimo
faktu, ˝e spó∏dzielnie nie mog∏y mieç cz∏onków, którzy nie partycypowali
w zyskach spó∏dzielni (podczas gdy ochotnicy tak˝e nie partycypowali),
forma spó∏dzielni rozpowszechni∏a si´ zw∏aszcza w po∏owie lat osiemdzie-
siàtych – przybierajàc nazw´ „spó∏dzielnia solidarnoÊci spo∏ecznej”. Aby
spowodowaç, ˝e sàdy i urz´dy publiczne, które prowadzi∏y rejestr spó∏-
dzielni, zaakceptujà t´ nowà form´ spó∏dzielni, ich adwokaci podkreÊlali
sprzecznoÊç miedzy Kodeksem cywilnym, który zawiera∏ postanowienia
dotyczàce spó∏dzielni, a Konstytucjà. Kodeks cywilny ogranicza∏ bowiem
kràg beneficjentów dzia∏alnoÊci spó∏dzielni do jej cz∏onków, podczas gdy
Konstytucja przewidywa∏a istnienie spó∏dzielni, które wyznacza∏y sobie
cel spo∏eczny i mog∏y Êwiadczyç us∏ugi na rzecz spo∏ecznoÊci (tj. w intere-
sie publicznym).

Przez ten ca∏y okres ci, którzy tworzyli i zarzàdzali takimi nowymi orga-
nizacjami wcià˝ wierzyli, ˝e dzia∏ajà jako pionierzy i ˝e kompensujà nie-
dostatki dzia∏ania instytucji publicznych. W owym czasie uwa˝ano, ˝e ich
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wysi∏ki przestanà byç potrzebne, gdy instytucje te podniosà si´ z kryzysu
finansowego, pod warunkiem, ˝e instytucje te przyjmà na siebie bezpo-
Êrednià odpowiedzialnoÊç zarówno za finansowanie, jak i Êwiadczenie sta-
rych i nowych us∏ug.

b. „Uznanie”
Ten etap obejmowa∏ lata 1988-1991. Legitymizacj´ inicjatyw prywatnych
w sektorze us∏ug spo∏ecznych zapoczàtkowa∏ wyrok numer 396 Sàdu Kon-
stytucyjnego z 24 marca – 7 kwietnia 1988 roku. W wyroku tym stwierdzo-
no, ˝e artyku∏ 1 ustawy z 1990 roku (zgodnie, z którym paƒstwo i w∏adze
lokalne mia∏y nadawaç organizacjom Êwiadczàcym us∏ugi spo∏eczne status
instytucji publicznej – co oznacza∏o, ˝e tylko instytucje publiczne mog∏y
prowadziç takà dzia∏alnoÊç) jest sprzeczny z artyku∏em 38 Konstytucji
z 1948 roku, która stwierdza∏a, ˝e „Êwiadczenie opieki prywatnej jest wolne
od ograniczeƒ”. Sàd podkreÊli∏, ˝e „wymagania, które przewiduje ustawa
z 1890 roku nie b´dà d∏u˝ej uznawane za adekwatne do zmienionej sytu-
acji i wobec ewolucji instytucji publicznych, ze wzgl´du na bezpoÊrednià
odpowiedzialnoÊç cià˝àcà na tych instytucjach w zakresie niektórych
spraw, w których inicjatywa by∏a z kolei zastrze˝ona przepisami ustawy
z 1890 roku, prawie wy∏àcznie dla osób prywatnych i poddana by∏o kontroli
paƒstwowej, tak, ˝e stanowi∏a system ,ustawowej filantropii’, której
w przeciwnym razie zabrak∏oby ca∏kowicie.” W konsekwencji artyku∏
1 ustawy z 1890 roku zosta∏ uznany za niezgodny z Konstytucjà, poniewa˝
nie dawa∏ mo˝liwoÊci dalszego prowadzenia dzia∏alnoÊci przez organizacje
charytatywne Êwiadczàce us∏ugi spo∏eczne i opiek´ zdrowotnà w formie
prywatnych organizacji nie ukierunkowanych na osiàgni´cie zysku.
W nast´pstwie takiego rozstrzygni´cia uznane zosta∏o prawo IPAB (Paƒ-
stwowych Instytucji Dobroczynnych i Filantropijnych) przywrócenia
poprzedniej prawnej formy dzia∏ania (czyli organizacji charytatywnych),
pod warunkiem, ˝e mog∏y one spe∏niç wymagania okreÊlone w tym wyroku
(tj.: powo∏anie przez osoby prywatne, zarzàdzanie g∏ównie przez osoby
prywatne i posiadanie aktywów nie pochodzàcych ze Êrodków publicz-
nych). Co jest jednak wa˝niejsze, to fakt, ˝e ten wyrok sàdu stwarza∏ pod-
staw´ prawnà utworzenia organizacji prywatnej i zarzàdzania nià przez
ka˝dego obywatela, w celu Êwiadczenia us∏ug spo∏ecznych. Ponadto, orze-
czenie z 1988 roku utorowa∏o drog´ nowym formom uczestnictwa organi-
zacji nie nastawionych na osiàganie zysków w Êwiadczeniu us∏ug spo∏ecz-
nych. Reasumujàc, organizacje non-proft nie prowadzi∏y ju˝ tylko dzia∏alnoÊci
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w zast´pstwie czy w cieniu dzia∏aƒ instytucji publicznych, ale zacz´∏y roz-
wijaç z tymi instytucjami relacje partnerskie.

Nast´pnie, w 1991 roku, uchwalono dwie wa˝ne ustawy, które uzna∏y
i uregulowa∏y dwie g∏ówne formy instytucji prywatnych, które rozwin´∏y si´
w latach poprzednich. By∏y to:
1. ustawa nr 266/91 w sprawie „organizacji wolontariuszy”, która potwier-

dza∏a rol´ zorganizowanej pracy wolontariuszy, regulowa∏a jà (pozwala-
jàc tym organizacjom na zatrudnianie niewielkiej liczby osób pracujà-
cych za wynagrodzeniem), przewidywa∏a wpis do specjalnych rejestrów
oraz przyznawa∏a liczne korzyÊci podatkowe (chocia˝ najwa˝niejsze
z nich nie wesz∏y w ˝ycie a˝ do 1997 roku);

2. ustawa nr 381/91 w sprawie „spó∏dzielni spo∏ecznych”, która zdefinio-
wa∏a form´ spó∏dzielni dzia∏ajàcych w sektorze us∏ug spo∏ecznych7.
Ustawa ta znios∏a niektóre ograniczenia w zakresie dzia∏ania tradycyj-
nych spó∏dzielni i stwierdza∏a, ˝e:

– spó∏dzielnie spo∏eczne muszà dzia∏aç „w interesie spo∏ecznoÊci i na rzecz
integracji spo∏ecznej obywateli”;

– spó∏dzielnie spo∏eczne mogà zrzeszaç cz∏onków ochotników, ale ich licz-
ba nie mo˝e przekraczaç 50% liczby wszystkich cz∏onków. Cz∏onkami
mogà byç tak˝e wolontariusze, pracownicy, konsumenci i osoby prawne
(w∏àczajàc w to w∏adze miasta).

Prawo przewidywa∏o równie˝ korzyÊci podatkowe dla spó∏dzielni spo-
∏ecznych; najwa˝niejszà z nich by∏o zmniejszenie do 4% stawki podatku
VAT od towarów i us∏ug8.
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7 Wybór spó∏dzielni i stowarzyszeƒ jako form dzia∏ania, dokonany przez organizacje trzeciego
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zysk mo˝e byç zastàpiony innymi cechami organizacji, takimi jak uczestnictwo udzia∏owców oraz
demokratyczne zarzàdzanie. JednoczeÊnie doÊwiadczenie w∏oskie wskazuje, ˝e w sektorze non-
profit uwaga musi byç przede wszystkim poÊwi´cona roli "przedsi´biorców nie nastawionych na
osiàganie zysku" oraz zachowaniu pracownika. 
8 Aby zrozumieç ten przepis, który, uwzgl´dnia∏ ostatnià propozycj´ Komisji Europejskiej, nale-
˝y pami´taç, ˝e w 1991 roku spó∏dzielnie spo∏eczne by∏y jedynymi prywatnymi organizacjami,
które produkowa∏y i sprzedawa∏y us∏ugi spo∏eczne, a zatem ulga podatkowa dotyczy∏a raczej
rodzaju dzia∏alnoÊci ni˝ formy prawnej. 



Druga z wy˝ej wymienionych ustaw przewidywa∏a, ˝e spó∏dzielnie spo-
∏eczne mog∏y byç dwojakiego rodzaju9:

a. spó∏dzielnie Êwiadczàce us∏ugi spo∏eczne, edukacyjne i z zakresu ochro-
ny zdrowia;

b. spó∏dzielnie wytwarzajàce towary i us∏ugi inne ni˝ spo∏eczne, dla prywat-
nych konsumentów lub instytucji publicznych, których celem dzia∏alnoÊci
jest integracja poprzez prac´ osób znajdujàcych si´ w niekorzystnej sytu-
acji lub „trudno zatrudnialnych” pracowników, którzy stanowiç majà,
zgodnie z przepisami, minimum 30% zatrudnionych (cz∏onków lub pra-
cowników nie b´dàcych cz∏onkami) – spó∏dzielnia nie p∏aci sk∏adek na
ubezpieczenie spo∏eczne za tych pracowników.

Obie wspomniane ustawy przewidywa∏y mo˝liwoÊç zawierania przez
lokalne w∏adze publiczne i ich agencje z organizacjami wolontariuszy i spó∏-
dzielniami spo∏ecznymi umów o Êwiadczenie us∏ug. Niemniej jednak nie
okreÊla∏y one formy w jakiej powinny byç zawierane te umowy, a zatem nie
modyfikowa∏y zasad, które obowiàzywa∏y w stosunkach umownych mi´dzy
prywatnymi us∏ugodawcami a finansujàcymi te us∏ugi instytucjami publicz-
nymi w ca∏kowicie nowych dziedzinach, takich jak us∏ugi spo∏eczne. Jedy-
nym wyjàtkiem by∏ przepis, który upowa˝nia∏ w∏adze publiczne do zastrze-
˝enia do 20% zapotrzebowania sfery publicznej na towary i us∏ugi dla spó∏-
dzielni spo∏ecznych zaanga˝owanych w integracj´ poprzez prac´ osób znaj-
dujàcych si´ w niekorzystnej sytuacji, jednak bez obligowania spó∏dzielni do
brania udzia∏u w przetargu10.

Obie wspomniane ustawy stanowià wa˝ny wyraz politycznego uznania
trzeciego sektora i stosowanych w jego ramach bardziej nowatorskich roz-
wiàzaƒ. JednoczeÊnie ustawy te dodajà do trzech tradycyjnych form organi-
zacji, które majà spo∏eczny cel, o którym mowa we w∏oskim Kodeksie cywil-
nym (czyli stowarzyszenia, fundacji i spó∏dzielni), dwie nowe formy. Uzna-
jà one prawo jednostek do organizowania si´ w celu dzia∏ania na rzecz osób
trzecich i przewidujà mo˝liwoÊç sta∏ego Êwiadczenia us∏ug spo∏ecznych przez
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Êrodków publicznych dla przedsi´biorstw, które zatrudniajà okreÊlonà liczb´ osób znajdujàcych
si´ w niekorzystnej sytuacji, ale ka˝de przedsi´biorstwo, nie tylko spó∏dzielnia spo∏eczna, mo˝e
braç udzia∏ w przetargu. 



instytucje inne ni˝ publiczne. Ró˝nica pomi´dzy tymi dwoma formami
organizacyjnymi jest prosta. W przeciwieƒstwie do organizacji wolontariu-
szy, spó∏dzielnie spo∏eczne mogà zatrudniaç za wynagrodzeniem i dlatego
sà g∏ównie przedmiotem zainteresowania niezatrudnionych pracowników
przygotowanych do pracy w sektorze us∏ug spo∏ecznych.

c. „Wzmocnienie”
Po 1991 roku, po przyj´ciu przez Parlament wspomnianych dwóch ustaw
uchwalono w regionach kilka ustaw, których celem by∏o:
• wsparcie rozwoju dwóch nowych typów organizacji;
• uregulowanie stosunków umownych z w∏adzami publicznymi, w ramach

ograniczeƒ narzuconych przez przepisy krajowe.

Ponadto, wiele odniesieƒ do tego rodzaju form organizacyjnych zawarto
w innych ustawach, zarówno prawa krajowego, jak i miejscowego, okreÊlajà-
cych zasady realizacji i finansowania us∏ug dla okreÊlonych grup odbiorców
(niepe∏nosprawnych, uzale˝nionych od narkotyków, osób starszych, etc.).

Wszystkie te dzia∏ania wspiera∏y propagowanie i wzmacnianie dwu form
organizacyjnych – a zw∏aszcza tego rodzaju spó∏dzielni spo∏ecznej, który
∏atwo tworzyli pracownicy lub konsumenci, nawet w przypadku braku
ochotników.

W tym samym czasie w∏adze lokalne zacz´∏y finansowaç organizacje,
poniewa˝ uÊwiadomi∏y sobie, ˝e jednym ze sposobów uporania si´ z rosnà-
cym zapotrzebowaniem na us∏ugi jest wspieranie niezale˝nych organizacji
w zaspokajaniu przez nie tych potrzeb. W ten sposób unika∏y one tworze-
nia jednostek publicznych, którymi trudno zarzàdzaç i którym brakuje ela-
stycznoÊci niezb´dnej w dostosowaniu si´ do zmieniajàcych si´ potrzeb.
Rozpowszechni∏a si´ zatem praktyka zlecania us∏ug. Jej rozwój nast´powa∏
jednak bez odpowiedniego przygotowania w tym zakresie zarówno w∏adz
lokalnych, jak i samych organizacji trzeciego sektora. Nale˝y zauwa˝yç,
w szczególnoÊci, rozpowszechnianie si´ praktyki zlecania us∏ug jedynie
(lub w znacznej mierze) w celu zminimalizowania kosztów Êwiadczenia
danej us∏ugi (co równie˝ spowodowane by∏o zw´˝ajàcà interpretacjà posta-
nowieƒ regulacji wspólnotowych), przy jednoczesnym niewystarczajàcym
zwracaniu uwagi na jakoÊç Êwiadczonych us∏ug czy charakter zaanga˝owa-
nych organizacji.
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Wyniki opisanego procesu mo˝na podsumowaç nast´pujàco:
a. wzros∏a poda˝ us∏ug spo∏ecznych; w cz´Êci by∏a ona finansowana przez

w∏adze lokalne;
b. wzros∏a liczba organizacji oraz liczba zatrudnionych w nich pracowni-

ków: wzrost ten by∏ szczególnie widoczny w przypadku spó∏dzielni spo-
∏ecznych. Organizacje wolontariuszy zmierza∏y do umocnienia swojej
pozycji;

c. wÊród spó∏dzielni spo∏ecznych w najwi´kszym stopniu wzros∏a liczba tych,
których pracownicy byli jedynymi cz∏onkami, poniewa˝ naj∏atwiej by∏o je
tworzyç;

d. trzeci sektor, jako ca∏oÊç, w coraz wi´kszym stopniu stawa∏ si´ zale˝ny od
publicznych êróde∏ finansowania;

e. zmieni∏y si´ rodzaje Êwiadczonych us∏ug; us∏ugi, które zaspokajaç mia∏y
g∏ównie potrzeby publiczne, w konsekwencji potrzeby przeci´tnych
wyborców (g∏ównie osób starszych)11 kosztem tych grup, które bardziej sà
nara˝one na wykluczenie spo∏eczne;

f. nastàpi∏o równie˝ zwi´kszenie liczby organizacji zachowujàcych si´ opor-
tunistycznie, g∏ównie ze szkodà dla ich pracowników (niektóre spó∏dziel-
nie zosta∏y utworzone g∏ównie w celu obejÊcia przepisów dotyczàcych
umów zatrudnienia, tak aby obni˝yç koszty pracy albo w celu zwi´kszenia
szans na powodzenie w przetargach).

Trzeci sektor rós∏ zatem w si∏´ i by∏ coraz bardziej widoczny, podobnie,
jak coraz g∏oÊniejsza stawa∏a si´ dyskusja, czy potrzebne sà przepisy praw-
ne, które okreÊlà bardziej precyzyjnie ich cechy charakterystyczne i które
zapewnià wsparcie, przede wszystkim finansowe, tak aby mog∏y si´ one
dalej rozwijaç. Po dwóch latach debaty na ten temat, w 1996 roku, rzàd uzy-
ska∏ upowa˝nienie ustawowe do uregulowania tych zagadnieƒ, co zaowoco-
wa∏o przyj´ciem w 1997 roku dekretu nr 460.

Pomimo, i˝ ocena zawartych w nim rozwiàzaƒ jest wcià˝ przedwczesna,
w chwili obecnej nie wydaje si´ aby sta∏y si´ one nowym bodêcem pobudza-
jàcym rozwój trzeciego sektora. W rzeczywistoÊci:
a. poniewa˝ sà to bodêce o charakterze finansowym, nie zosta∏y rozwiàzane

– a prawdopodobnie zosta∏y jeszcze pog∏´bione – problemy spowodowa-
ne lukà w prawie cywilnym;
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b. w odró˝nieniu od przepisów przyj´tych w 1991 roku, które ustanawia∏y
nowe formy prawne, dekret stworzy∏ kolejnà nowà form´ organizacyjnà
(ONLUS: spo∏ecznie zorientowanà organizacj´ non-profit), która jest
skrzy˝owaniem istniejàcych form prawnych, niepotrzebnie zwi´kszajàc
rozdrobnienie w tym sektorze;

c. poprzez nak∏adanie si´ form prawnych i dzia∏aƒ, takie same przywileje
przyznane zosta∏y nie tylko ró˝nym organizacjom, ale tak˝e niezale˝nie
od rodzaju aktywnoÊci (na przyk∏ad, przyznawa∏ takà samà ulg´ podat-
kowà opiekunom nieuleczalnie chorych, jak klubom sportowym).

Rozwój spo∏eczny i ekonomiczny trzeciego sektora, jak i wzrost zatrudnienia
w tym sektorze, stanowi∏ powód powstania kilku gremiów „drugiego stopnia”
(poÊrednich), które dzia∏a∏y jako sieç na poziomie lokalnym i krajowym. Pow-
sta∏a równie˝ organizacja przedstawicielska na szczeblu krajowym (Forum
Trzeciego Sektora). Otworzy∏y si´ tak˝e nowe perspektywy przed tymi kompo-
nentami trzeciego sektora, które do lat dziewi´çdziesiàtych pogrà˝one by∏y
w marazmie. WÊród nich szczególnà uwag´ nale˝y zwróciç na stowarzyszenia
zajmujàce si´ dzia∏alnoÊcià kulturalnà, sportowà i rekreacyjnà, które w ostat-
nich latach przejawia∏y znacznà dynamik´, coraz cz´Êciej dzia∏ajàc jak przed-
si´biorstwa i wp∏ywajàc na rozszerzenie zakresu aktywnoÊci trzeciego sektora.

JeÊli chodzi o przysz∏e perspektywy tego sektora, b´dà one zale˝a∏y od
kontynuacji (lub jej braku) trzech nast´pujàcych trendów:
a. zmiany w praktyce zlecania us∏ug, zmierzajàce do po∏o˝enia mniejszego

nacisku na cen´, poÊwi´cania zaÊ wi´kszej uwagi jakoÊci us∏ug oraz
rodzajowi zaanga˝owanych organizacji;

b. sk∏onnoÊci do przenoszenia prawa wyboru us∏ugodawcy na konsumentów
poprzez stosowanie systemu talonów;

c. wzmocnienia autonomii trzeciego sektora wobec w∏adz publicznych,
którà umo˝liwi∏o rozwijanie systemu podatkowego w zakresie dotacji,
a tak˝e spójny rozwój i zobowiàzanie fundacji bankowych, stanowiàcych
w∏oski odpowiednik amerykaƒskich fundacji przyznajàcych subsydia, do
dzia∏ania na rzecz organizacji trzeciego sektora.

3. Wymiar iloÊciowy
Dane statystyczne na temat trzeciego sektora we W∏oszech sà ograniczo-

ne, fragmentaryczne i nieoficjalne. Opierajà si´ one na streszczeniu g∏ów-
nych dost´pnych informacji.
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Pierwszym sposobem oceny sektora non-profit jest oszacowanie dobro-
wolnego udzia∏u obywateli w organizacjach trzeciego sektora, w oparciu
o badania ludnoÊci. Praca ta by∏a w przewa˝ajàcej mierze wykonana przez
Iref, który w latach 1984 – 1998 sporzàdzi∏ szeÊç raportów (streszczenie –
patrz: IREF, 1995 i 1998). Na podstawie tych raportów opracowana zosta∏a
Tabela 1. Wynika z niej, ˝e udzia∏ W∏ochów w organizacjach trzeciego sek-
tora jest du˝y i wykazuje tendencj´ rosnàcà. Jednak˝e, to rosnàce zaanga-
˝owanie nie dotyczy wszystkich sektorów. Obserwowalny jest, zw∏aszcza
w ostatnich latach, znaczàcy wzrost uczestnictwa w stowarzyszeniach, któ-
rych celem jest dzia∏alnoÊç rekreacyjna, kulturalna i edukacyjna, opieka
spo∏eczna oraz dzia∏ania na rzecz Êrodowiska, a tak˝e tych, które zaanga-
˝owane sà w obron´ praw obywatelskich. Natomiast jeÊli chodzi o organi-
zacje zajmujàce si´ dzia∏alnoÊcià sportowà, religijnà i pro-zdrowotnà, to
mo˝na mówiç o ich zastoju, a nawet upadku. Nastàpi∏ wyraêny spadek
uczestnictwa w partiach politycznych i zwiàzkach zawodowych. Pomimo
faktu, ˝e dost´pne dane nie pozwalajà na liczbowe okreÊlenie gospodarcze-
go znaczenia organizacji trzeciego sektora, potwierdzajà one jednak roz-
miary, do jakich si´ on rozrós∏, jak te˝ potwierdzajà niektóre opisane wy˝ej
tendencje.

Tabela 1. W∏osi w wieku 18–74 lata, którzy deklarujà przynale˝noÊç do stowarzy-
szeƒ spo∏ecznych lub spó∏dzielni spo∏ecznych: wartoÊci absolutne i % populacji
(*) W 1983 roku zbadano grupy ludnoÊci w wieku 18 – 55. èród∏o: Iref (1995)

Pierwsza próba oszacowania gospodarczego znaczenia trzeciego sekto-
ra i liczby zatrudnionych w nim osób podj´ta zosta∏a na podstawie wyni-
ków badania ogólnonarodowego, danych ze spisu ludnoÊci oraz informa-
cji na temat liczby najwa˝niejszych organizacji trzeciego sektora. Stwier-
dzono, ˝e w koƒcu lat osiemdziesiàtych, w sektorze tym zatrudnionych
by∏o oko∏o 310 tysi´cy osób – czyli 1,3 % ogólnej liczby pracujàcych oraz
7,2 % pracujàcych us∏ugach nie przeznaczonych na sprzeda˝. W latach
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Rok Liczba cz∏onków % populacji
1983 (*) 5 332 000 17,5
1985 7 345 000 18,9
1989 7 768 000 19,5
1991 8 463 000 21,0
1994 9 373 000 23,2



1980 – 1998 nastàpi∏ 38,9 % wzrost zatrudnienia w tym sektorze; podczas
gdy, w tym samym okresie, zatrudnienie ogó∏em wzros∏o tylko o 7,4%.

Pierwsze kompleksowe badanie zosta∏o przeprowadzone w ramach pro-
jektu koordynowanego przez Uniwersytet Johns Hopkinsa. Pozwoli∏o ono
nie tylko na okreÊlenie rozmiaru tego sektora we W∏oszech i jego znaczenia,
ale tak˝e na porównanie z sytuacjà w innych bardziej rozwini´tych krajach.
Na podstawie badaƒ oszacowano, ˝e na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych
zatrudnienie w trzecim sektorze si´ga∏o 418,128 osób (1,8% zatrudnienia
ogó∏em); ponadto, by∏o 302 950 wolontariuszy pracujàcych w pe∏nym
wymiarze czasu pracy (Tabela 2).

Tabela 2. Pracownicy i wolontariusze w sektorze non-profit

(a) z czego 14 529 by∏o pracujàcych w ramach s∏u˝by zast´pczej i 15 560 pracowni-
ków zatrudnionych na podstawie umowy o zast´pstwo.

(b) Mianownik sk∏ada si´ z sumy zatrudnionych ogó∏em w danym sektorze i wolon-
tariuszy pracujàcych w sektorze non-profit.

èród∏o: Barbetta (1996)

Udzia∏ wydatków bie˝àcych w trzecim sektorze w PKB stanowi∏ 1,9%.
Podzia∏ pomi´dzy sektorami pokazuje, ˝e wi´cej ni˝ po∏owa zatrudnionych
(61,9%) pracowa∏a w us∏ugach spo∏ecznych, edukacji oraz przy pracach
badawczych. Ponadto, 35,3% wszystkich wolontariuszy dzia∏a∏o w sekto-
rze us∏ug spo∏ecznych.

Porównania mi´dzynarodowe (Tabela 3) dowodzà, ze w∏oski trzeci
sektor by∏ stosunkowo niewielki zarówno pod wzgl´dem zatrudnienia,
jak i wytworzonej wartoÊci dodanej: w obu przypadkach W∏ochy zajmo-
wa∏y ostatnie miejsce w porównaniu z USA, Japonià i innymi paƒstwami
Europy Zachodniej.
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Pracownicy (1) Wolontariusze (2) Razem (1) + (2)

Procent zatrudnio-
nych (standardowa
jednostka pracy)
- w gospodarce
- w sektorze us∏ug

418 128

1,8%
2,9%

302 950 (a)

1,3% (b)

2,1% (b)

721 078

3,0% (b)

4.9% (b)

WartoÊç absolutna
(standardowa jed-
nostka pracy)



Tabela 3. Zatrudnienie i wydatki w sektorze non-profit

èród∏o: Salamon i Anheier (1994) oraz Barbetta (1996).

Jednak, oceniajàc te ró˝nice, jak równie˝ u∏omnoÊç regulacji prawnych,
rol´ rodziny i fakt, ˝e priorytetowe w ramach wydatków spo∏ecznych sà
transfery, nale˝y wziàç pod uwag´ trzy inne aspekty:
a. z powodu wad regulacji prawnych, niektóre dzia∏ania, które w innych paƒ-

stwach sà realizowane przez organizacje non-profit, we W∏oszech podejmo-
wane sà przez spó∏dzielnie lub, rzadziej, przez spó∏ki cywilne lub spó∏ki akcyj-
ne – a te nie sà uwzgl´dniane w badaniach jako organizacje trzeciego sektora12;

b. we W∏oszech paƒstwo nadal pe∏ni dominujàcà rol´ w takich dziedzinach
jak edukacja i ochrona zdrowia, podczas gdy w innych paƒstwach odno-
towuje si´ wi´kszy udzia∏ organizacji non-profit;

c. w latach, które nastàpi∏y po przeprowadzeniu tego badania, trzeci sektor
we W∏oszech rozwija∏ si´ w szybszym tempie ni˝ w innych paƒstwach,
szczególnie w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi.
Wydaje si´ zatem, ˝e wzgl´dne znaczenie tego sektora jest mniejsze ni˝

jego dynamika obserwowana w ostatnim czasie – zw∏aszcza w zakresie orga-
nizacji Êwiadczàcych us∏ugi spo∏eczne. Dynamiczny rozwój tych ostatnich
potwierdzajà liczne badania niektórych rodzajów organizacji, w szczegól-
noÊci organizacji wolontariuszy i spó∏dzielni spo∏ecznych. DoÊwiadczenie
spó∏dzielni spo∏ecznych daje wyraêny obraz tego dynamicznego rozwoju13.
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Paƒstwo Zatrudnienie
(% zatrudnienia ogó∏em)

Wydatki bie˝àce
(% PKB)

USA 6,8 6,3
Francja 4,2 4,8

Wielka Brytania 4,0 3,6
Niemcy 3,7 3,3
Japonia
W∏ochy 1,8 1,9
W´gry 0,8 1,2

2,5 3,2

12 Definicja przyj´ta w badaniu mi´dzynarodowym naznaczona jest nastawieniem proamerykaƒ-
skim. Jest ona bowiem dostosowana do konfiguracji sektorów wyst´pujàcej w Stanach Zjednoczo-
nych, która k∏adzie nacisk na ograniczenia niedystrybucji i nie bierze pod uwag´ specyfiki histo-
rycznej i odr´bnoÊci systemu prawnego paƒstw europejskich.
13 Przeprowadzonych zosta∏o wiele badaƒ organizacji wolontariuszy, zarówno tych zarejestrowa-
nych – zgodnie z ustawà z 1991 roku, jak i nierejestrowanych. Najpe∏niejszy obraz dajà dwa badania
przeprowadzone przez Fivol (W∏oska Fundacja Wolontariatu) w 1993 roku oraz w 1997 roku (nie-
publikowane). Przebadano oko∏o 10 tysi´cy organizacji. 



Pierwsze spó∏dzielnie spo∏eczne powsta∏y pod koniec lat siedemdziesià-
tych. Od tego czasu ich liczba stale ros∏a. W roku 1996 w Ministerstwie
Pracy zarejestrowanych by∏o 2 834 takich spó∏dzielni, a w 1998 roku – by∏y
ich prawie cztery tysiàce. Przynajmniej 3 tysiàce z nich rzeczywiÊcie funk-
cjonowa∏o, a 1 321 by∏o przedmiotem oceny14. Z tej liczby, 803 spó∏dzielnie
by∏y zaanga˝owane w Êwiadczenie us∏ug w zakresie opieki spo∏ecznej, 400
integrowa∏o poprzez prac´, a 118 ∏àczy∏o oba te rodzaje dzia∏alnoÊci lub
by∏y konsorcjami spó∏dzielni. Cz∏onkowie tych 1 321 spó∏dzielni byli pod-
dani ocenie, dost´pne sà zatem wiarygodne informacje. Spó∏dzielnie liczà
66 363 cz∏onków i zatrudniajà 33 400 pracowników za wynagrodzeniem
(g∏ównie cz∏onków). Dok∏adniej, spó∏dzielnie spo∏eczne integrujàce
poprzez prac´ – które sta∏y si´ obecnie pe∏noprawnym instrumentem poli-
tyki zatrudnienia – zatrudnia∏y, zgodnie z danymi INPS (Narodowego
Instytutu Ubezpieczeƒ), 5 600 pracowników niepe∏nosprawnych; do tego
nale˝y dodaç kilka tysi´cy osób znajdujàcych si´ w niekorzystnej sytuacji,
które wesz∏y na rynek pracy dzi´ki sta˝om i stypendiom15.

Je˝eli chodzi o dane ekonomiczne, dost´pna jest informacja na temat 528
spó∏dzielni. W 1994 roku, Êredni obrót spó∏dzielni wynosi∏ oko∏o 400 tysi´-
cy ECU. Wi´kszoÊç dochodów pochodzi∏a ze sprzeda˝y towarów i us∏ug
(86,7%), podczas gdy dotacje publiczne i prywatne by∏y raczej skromne
(13,3%). G∏ównym odbiorcà towarów i us∏ug by∏y w∏adze paƒstwowe
(57,7%), niemniej jednak znaczna cz´Êç by∏a równie˝ kupowana przez
u˝ytkowników prywatnych (29,0%).

4. Konkluzje
Jakie wnioski ogólne mo˝na wysnuç z doÊwiadczeƒ w∏oskich?
W skrócie, nast´pujàce:
a) Rozwój trzeciego sektora we W∏oszech, podobnie jak w innych paƒ-

stwach europejskich, jest zjawiskiem z∏o˝onym. Nie opiera si´ on wy∏àcz-
nie na zjawisku dychotomii organizacji non-profit i organizacji dzia∏ajà-
cych w celu osiàgania korzyÊci; nie mo˝e byç równie˝ interpretowany

20

14 Zgodnie z w∏oskà ustawà o spó∏dzielniach, spó∏dzielnie które korzystajà z zach´t przewidzia-
nych przez t´ ustaw´ muszà byç poddawane co dwa lata ocenie przeprowadzanej albo przez Mini-
sterstwo Pracy, albo przez krajowe zrzeszenie spó∏dzielni uznane przez to ministerstwo. Przy doko-
nywaniu oceny brana jest pod uwag´ zgodnoÊç z prawem i statutem spó∏dzielni sposobu zarzàdza-
nia i prowadzenia ksiàg rachunkowych. Spó∏dzielnie spo∏eczne muszà byç poddawane takim oce-
nom ka˝dego roku. 
15 Wi´cej szczegó∏owych informacji na temat spó∏dzielni integrujàcych poprzez prac´. Mi´dzyna-
rodowy przeglàd organizacji non-profit integrujàcych poprzez prac´. 



wy∏àcznie w Êwietle literatury amerykaƒskiej. Stanowi raczej bardziej
z∏o˝ony przypadek nowatorskich rozwiàzaƒ, instytucjonalnych i organi-
zacyjnych, pozostajàcych jednak w zgodzie z europejskà tradycjà spo-
∏ecznà. Istniejàce instytucje poÊrednie mi´dzy paƒstwowymi a rynkowy-
mi w wielu paƒstwach europejskich, i oczywiÊcie we W∏oszech, zosta∏y
zmodyfikowane przez samych obywateli – g∏ównie w celu zaspokojenia
potrzeb, których ani rynkowi, ani systemowi opieki spo∏ecznej nie uda∏o
si´ zaspokoiç. Nowo powstajàce organizacje stawa∏y si´ bardziej nieza-
le˝ne od w∏adz publicznych ni˝ to mia∏o miejsce w przesz∏oÊci. Niemniej
jednak zachowana natura stowarzyszenia, „udzia∏owy” charakter euro-
pejskich organizacji trzeciego sektora oraz demokratyczna struktura
organów zarzàdzajàcych – to czynniki, które otworzy∏y szersze mo˝liwo-
Êci dzia∏ania ni˝ zwyk∏e ograniczenia niedystrybucji.

b) By∏y zatem tworzone przedsi´biorstwa, które zaczynajàc od Êwiadczenia
us∏ug spo∏ecznych dla osób znajdujàcych si´ w bardzo niekorzystnej sytu-
acji, rozszerza∏y swój zakres dzia∏ania, Êwiadczàc coraz szerszà palet´
us∏ug, zarówno dla jednostek, jak i dla ca∏ej spo∏ecznoÊci.

c) Wsparcie dla tych nowych inicjatyw polega∏o w mniejszym stopniu na
ulgach podatkowych, w wi´kszym zaÊ na uznaniu i spójnej definicji praw-
nych form, zw∏aszcza tych w∏aÊciwych zarzàdzaniu dzia∏alnoÊcià spo∏ecz-
nà w oparciu o zasady ekonomiczne.

d) Istniejà rzeczywiste mo˝liwoÊci tworzenia miejsc pracy dla pracowników
wykwalifikowanych w sektorze us∏ug dla jednostek, a tak˝e w ramach
us∏ug zwiàzanych z opiekà szpitalnà – pomimo ograniczonej dost´pnoÊci
Êrodków publicznych – pod warunkiem, ˝e organizacje trzeciego sektora
wyposa˝one sà w mo˝liwoÊci przyciàgania prywatnych Êrodków finanso-
wych, zarówno w postaci ofiarowania pieni´dzy czy Êwiadczenia pracy,
jak i w formie op∏at ponoszonych przez us∏ugobiorców. Prowadzi to do
wniosku, ˝e korzyÊci podatkowe powinny byç przyznawane nie tyle
samym organizacjom, co darczyƒcom i konsumentom us∏ug (poprzez
umo˝liwienie odliczenia od podatku zakupu niektórych us∏ug spo∏ecz-
nych). Takie rozwiàzanie pozwoli∏oby uniknàç nieuczciwej konkurencji,
a jednoczeÊnie pobudzi∏oby konkurencj´ pomi´dzy ró˝nego rodzaju
organizacjami Êwiadczàcymi us∏ugi na rzecz jednostek i ca∏ej spo∏eczno-
Êci.

e) Organizacje trzeciego sektora sprzyja∏y stosowaniu zasad rynkowych
w sektorach, gdzie obecnie one nie istniejà. Przyczyni∏y si´ do tego
poprzez edukacj´ spo∏eczeƒstwa w zakresie konsumpcji us∏ug oraz
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poprzez rozwój nowych produktów, nowych procesów produkcyjnych
i nowych relacji z konsumentami.

f) Organizacje trzeciego sektora – zw∏aszcza te przynoszàce korzyÊci – nara-
˝one sà na nadu˝ycia. System zlecania us∏ug podwykonawcom mo˝e dra-
stycznie zmieniç charakter tych organizacji. Konieczne sà zatem precy-
zyjne przepisy prawne, okreÊlajàce struktur´ i sposób zarzàdzania tymi
organizacjami. Ponadto, musi zostaç opracowany i wdro˝ony taki system
zlecania us∏ug, który nie b´dzie podatny na zniekszta∏cenia.

g) Jednà z g∏ównych zalet organizacji trzeciego sektora jest ich zdolnoÊç
przyciàgania ludzi (nie tylko wolontariuszy, ale tak˝e pracowników),
którzy majà motywacj´ o podbudowie etycznej i nie sà wy∏àcznie nasta-
wieni na osiàganie korzyÊci finansowych. W miar´ rozwoju tego sektora
konieczne jest okreÊlenie szczególnego statusu dla tej kategorii pracow-
ników. Jest to niezb´dne dla zapewnienia, ˝e taki charakter zatrudnienia
nie przekszta∏ci si´ w tradycyjny stosunek pracy, a tak˝e dla zapobie˝e-
nia oportunistycznym zachowaniom kadry zarzàdzajàcej.

h) Poniewa˝ organizacje trzeciego sektora sà na ogó∏ niewielkich rozmia-
rów i dzia∏ajà w skali lokalnej, istnieje ryzyko, ˝e up∏ynie du˝o czasu,
zanim innowacje, które wprowadzajà zostanà rozpropagowane i b´dà
naÊladowane. Konieczne sà zatem bodêce zach´cajàce do wymiany
doÊwiadczeƒ, zarówno na poziomie narodowym, jak i europejskim.

Kilka paƒstw europejskich, a tak˝e Unia Europejska, podj´∏y ju˝ ró˝ne-
go rodzaju dzia∏ania zmierzajàce do promowania i uregulowania trzeciego
sektora. Dzia∏ania Unii Europejskiej by∏y pod wieloma wzgl´dami bardziej
nowatorskie ni˝ dzia∏ania poszczególnych paƒstw cz∏onkowskich i wp∏yn´∏y
na powstanie nowych organizacji trzeciego sektora w paƒstwach prezentu-
jàcych konserwatywne podejÊcie. Niemniej jednak nadal pozostaje znaczne
pole do dalszych i bardziej wyraênych dzia∏aƒ.
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Cz´Êç II
Spó∏dzielnie spo∏eczne: w∏oska droga

do przedsi´biorstw spo∏ecznych

1. Wst´pne wyjaÊnienie koncepcji przedsi´biorstwa spo∏ecznego
We W∏oszech nie istnieje jakaÊ szczególna koncepcja prawna, ani te˝

prawna definicja „przedsi´biorstwa spo∏ecznego”, ale termin ten jest coraz
cz´Êciej u˝ywany, zarówno w debacie politycznej, jak i debacie naukowej
w celu zdefiniowania tych organizacji trzeciego sektora, które Êwiadczà
w sposób sta∏y i charakterystyczny dla przedsi´biorstw, us∏ugi spo∏eczne,
czyli us∏ugi zmierzajàce do zwalczania wykluczenia spo∏ecznego oraz, bar-
dziej ogólnie, us∏ugi osobiste i adresowane do spo∏eczeƒstwa.

Termin ten wszed∏ do u˝ycia w poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych, po przy-
j´ciu ustawy uznajàcej i definiujàcej spó∏dzielnie spo∏eczne. Jego u˝ycie sta-
wa∏o si´ coraz cz´stsze, wraz z intensywnym rozwojem tego nowego typu
spó∏dzielni, zapewniajàcych zarówno us∏ugi spo∏eczne, jak i integracj´
poprzez prac´.

Aby zrozumieç zjawisko rozwoju przedsi´biorstw spo∏ecznych we W∏o-
szech, nale˝y wziàç pod uwag´ g∏ównà cech´ zarówno w∏oskiego systemu
ochrony socjalnej, jak i w∏oski sektor organizacji nie zorientowanych na
osiàganie zysku (non – profit), jaki zosta∏ rozwini´ty po drugiej wojnie Êwia-
towej. W∏oski system ochrony socjalnej, oceniany na podstawie wydatków
publicznych wzrasta∏, szczególnie od koƒca lat siedemdziesiàtych, osiàgajàc
Êrednià Unii Europejskiej w latach dziewi´çdziesiàtych, ale zorientowany
by∏ g∏ównie na transfery pieni´˝ne; system Êwiadczenia us∏ug spo∏ecznych
by∏ s∏abo rozwini´ty. Z drugiej strony, w∏oski sektor organizacji nie zorien-
towanych na osiàganie zysku, odgrywa∏ g∏ównie funkcj´ „wspierajàcà”,
traktujàc paƒstwo jak swojego partnera.

Bioràc pod uwag´ ten kontekst, rozwój przedsi´biorstw spo∏ecznych
(szczególnie spó∏dzielni spo∏ecznych) mo˝e byç rozumiany jako odpowiedê
na wzrastajàcy i niezaspokojony popyt na us∏ugi spo∏eczne.
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2. Przedsi´biorstwa spo∏eczne we W∏oszech
Z powodu braku definicji prawnej przedsi´biorstwa spo∏ecznego, Êwiad-

czenie us∏ug zwalczajàcych wykluczenie spo∏eczne jest obecnie wykonywa-
ne w ró˝nych formach prawnych przewidzianych przez w∏oski system praw-
ny. Mogà one byç nast´pujàce:
1. spó∏dzielnie spo∏eczne, zdefiniowane w ustawie nr 381 z 1991 roku;

w 1998 roku by∏o ich ok. 4 500 organizacji Êwiadczàcych us∏ugi spo∏eczne
(mniej wi´cej 70%) lub zajmujàcych si´ dzia∏alnoÊcià w zakresie integra-
cji (mniej wi´cej 30%);

2. oko∏o 20% z 10 000 „organizacji ochotniczych”, zdefiniowanych w usta-
wie nr 266 z 1991 roku. Zgodnie z tà ustawà, organizacje ochotnicze, cho-
cia˝ zajmujà si´ zwalczaniem wykluczenia spo∏ecznego, nie powinny
Êwiadczyç us∏ug spo∏ecznych w sposób regularny, a w szeregach jej pra-
cowników powinni byç g∏ównie ochotnicy. W gruncie rzeczy, ogranicze-
nia na∏o˝one tà ustawà sà raczej ogólne. To t∏umaczy, dlaczego istnieje co
najmniej 2 000 organizacji ochotniczych, które mogà byç faktycznie zali-
czone do kategorii przedsi´biorstw spo∏ecznych, zarówno z uwagi na
rodzaj Êwiadczonych us∏ug, jak i z tego powodu, ˝e us∏ugi te sà Êwiadczo-
ne w sposób sta∏y i ciàg∏y16;

3. setki stowarzyszeƒ, które nie majà charakteru ochotniczego, a które sà
obj´te postanowieniami Kodeksu cywilnego z 1942 roku. Stowarzyszenia
te dzia∏ajà g∏ównie lub wy∏àcznie w celu osiàgni´cia zysku przez ich
cz∏onków. Podanie ich dok∏adnej liczby jest trudniejsze, gdy˝ dost´pnych
jest ma∏o danych. Równie˝ w tym przypadku, bioràc pod uwag´, ˝e prze-
pisy Kodeksu cywilnego stanowià, ˝e stowarzyszenia majà realizowaç
„ideowy” (tzn. niekomercyjny) cel, sta∏e zobowiàzanie do Êwiadczenia
us∏ug narusza∏oby przepisy prawne (nawet, gdy taka interpretacja by∏a
wsparta orzeczeniami sàdowymi);

4. tradycyjne spó∏dzielnie, dzia∏ajàce na mocy ustawy z 1947 roku, które
w zasadzie dzia∏ajà w sektorach b´dàcych przedmiotem interesu zbiorowe-
go i które sà podobne do spó∏dzielni spo∏ecznych, chocia˝ nie sà tak nazy-
wane. Równie˝ w tym przypadku dost´pne dane sà ograniczone; jednak˝e,
liczba tych organizacji mo˝e byç oszacowana na pomi´dzy 1 000 a 1 500;
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16 Zgodnie z ostatnim badaniem wykonanym przez W∏oskà Fundacj´ na rzecz Wolontariatu w 1998
roku z 10 516 organizacji ochotniczych 1 031 (9.8%) stwierdzi∏o, ˝e Êwiadczy us∏ugi spo∏eczne w spo-
sób sta∏y i ciàg∏y. Zatrudnia∏y one 2 083 pracowników otrzymujàcych wynagrodzenie, podczas gdy
1.279 przeciwników s∏u˝by wojskowej pracowa∏o na ich rzecz, zaÊ ochotników by∏o 53 529. Ponad
65% tych organizacji finansowa∏o swoje dzia∏ania jedynie lub g∏ównie z prywatnych dochodów
(Êwiadczenie us∏ug).



5. charytatywne instytucje publiczne oraz publiczne instytucje opieki spo-
∏ecznej17, w szczególnoÊci te, które przekszta∏ci∏y si´, zgodnie z prawem,
z instytucji publicznych w prywatne fundacje. Ich liczba, z uwagi na trud-
noÊci prawne i biurokratyczne w uzyskiwaniu dok∏adnych danych na
szczeblu krajowym, jest szacowana na oko∏o 800, z czego tylko jedna na
cztery przekszta∏ci∏a si´ w instytucj´ prywatnà;

6. niewiele spó∏ek akcyjnych.

Ze wszystkich wy˝ej wspomnianych form organizacyjnych, jedynà, która
posiada wszystkie cechy przedsi´biorstwa spo∏ecznego i która wykazuje je
w sposób sta∏y, jest spó∏dzielnia spo∏eczna. W gruncie rzeczy, prawo zabra-
nia stowarzyszeniom ochotniczym podejmowania sta∏ego Êwiadczenia
us∏ug. Zarówno stowarzyszenia, jak i organizacje ochotnicze, które sà
z regu∏y nie rejestrowanymi osobami prawnymi, nie przewidujà ograniczo-
nej odpowiedzialnoÊci swoich cz∏onków. Stowarzyszenia i zwyk∏e spó∏dziel-
nie niekoniecznie realizujà cel spo∏eczny, a raczej 'interes wieloraki'.
W koƒcu IPAB, który wcià˝ w du˝ej mierze nale˝y do sektora publicznego,
gdy˝ i zarzàdy, i wi´kszoÊç decyzji musi byç bezpoÊrednio potwierdzana
przez w∏adze publiczne.

3. Historyczna ewolucja
Pierwsze spó∏dzielnie spo∏eczne by∏y tworzone w koƒcu lat siedemdzie-

siàtych i, wraz z organizacjami ochotniczymi, sà jednymi z innowacyjnych
form prawnych i organizacyjnych nowoczesnego trzeciego sektora we W∏o-
szech. Przede wszystkim, spó∏dzielniom przyznano, odr´bnà w stosunku do
ich cz∏onków, osobowoÊç prawnà, dzi´ki czemu zyska∏y one ograniczonà
odpowiedzialnoÊç; sprawia to, ˝e ich dzia∏anie obarczone jest mniejszym
ryzykiem ni˝ dzia∏anie stowarzyszeƒ b´dàcych ich odpowiednikami. Od
spó∏dzielni wymaga si´ równie˝, aby rzàdzi∏y si´ w sposób demokratyczny,
zgodnie z zasadà „jedna g∏owa, jeden g∏os”, co powinno teoretycznie spra-
wiaç, ˝e spó∏dzielnie sà organizacjami bardziej demokratycznymi ni˝ sto-
warzyszenia.
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17 Sà to organizacje wywodzàce si´ jeszcze ze Êredniowiecza, kiedy by∏y tworzone g∏ównie w formie
prywatnych fundacji. Póêniej, w XIX wieku, w wyniku uchwalenia ustawy z 1890 roku, te osoby
prawne zosta∏y 'wch∏oni´te' w ramy administracji publicznej, stajàc si´ w ten sposób podmiotami
prawa publicznego i podlegajàc ustawom w sprawie kontroli, nadzoru i odpowiedzialnoÊci w∏adz
publicznych. Niedawno, w 1988 roku, udzielono zgody na to, aby IPAB przekszta∏ci∏y si´ znowu
w prywatne organizacje nie przynoszàce zysku i w ten sposób odzyska∏y one swojà oryginalnà form´
prawnà i organizacyjnà.



Bioràc pod uwag´ powy˝szà charakterystyk´, po trochu, przezwyci´˝ajàc
wiele trudnoÊci18 i pomimo sceptycznego stanowiska ruchu spó∏dzielczego,
forma spó∏dzielni zacz´∏a byç wykorzystywana równie˝ w celu Êwiadczenia
us∏ug spo∏ecznych.19 Wiele organizacji ochotniczych lub organizacji „wspie-
rajàcych” przekszta∏ci∏o si´ w spó∏dzielnie lub utworzy∏y one spó∏dzielnie.
Z pierwszego badania dotyczàcego spó∏dzielni, przeprowadzonego w 1986
roku wnioskuje si´, ˝e z 496 przebadanych spó∏dzielni, 22,6% zosta∏o utwo-
rzonych przez organizacje ochotnicze, a 15,9% przez ró˝nego rodzaju sto-
warzyszenia. Tylko 50% spó∏dzielni by∏o tworzonych od podstaw jako spó∏-
dzielnie.

JeÊli chodzi o cz∏onków, to tylko 27% z nich by∏o pracownikami, podczas
gdy reszt´ stanowili ochotnicy bezpoÊrednio zaanga˝owani w dzia∏alnoÊç oraz,
bardziej ogólnie, cz∏onkowie wspierajàcy. Tylko w oko∏o 21% z przebadanych
spó∏dzielni wÊród cz∏onków nie by∏o ochotników (w pó∏nocnych regionach ten
udzia∏ procentowy by∏ troch´ wi´kszy ni˝ 10%).

Okazuje si´ wi´c, ˝e zjawisko to ma odr´bne cechy charakterystyczne i okre-
Êlone ono zosta∏o jako „ solidarnoÊci spo∏ecznej”. Instytucja ta zacz´∏a rozwijaç
swojà w∏asnà strategi´ organizacyjnà, szczególnie poprzez tworzenie konsor-
cjów na szczeblu lokalnym i jednego konsorcjum na szczeblu krajowym. Roz-
pocz´∏a równie˝ wywieranie nacisku w ramach ruchu spó∏dzielczego i w parla-
mencie, w celu prawnego uznania jej szczególnych aspektów.

4. Uznanie prawne: ustawa z 1991 roku
Uznanie prawne spó∏dzielni spo∏ecznych dokona∏o si´ w 1991 roku,

poprzez uchwalenie odr´bnego aktu prawnego im poÊwi´conego. W∏oska
spó∏dzielnia spo∏eczna, zgodnie z ustawà z 1991 roku, stanowi wa˝nà inno-
wacj´, zarówno na szczeblu krajowym, jak i mi´dzynarodowym. Najwa˝-
niejsze cechy spó∏dzielni spo∏ecznych sà nast´pujàce:
a) beneficjantem jest przede wszystkim wspólnota lub istniejàce w jej

ramach grupy osób znajdujàcych si´ w niekorzystnej sytuacji, nawet jeÊli
nie sà one cz∏onkami. W rzeczywistoÊci, ustawa z 1991 roku stanowi, ˝e
spó∏dzielnie spo∏eczne muszà dzia∏aç „na rzecz ogólnej korzyÊci wspól-
noty i na rzecz spo∏ecznej integracji obywateli”;

b) cz∏onkami mogà byç ró˝ne grupy osób bezpoÊrednio zainteresowanych
dzia∏alnoÊcià spó∏dzielni, tj.:
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18 Wiele sàdów w∏oskich nie przyzna∏oby inkorporacji tym nowym spó∏dzielniom, gdy˝ nie stosujà
one zasady wzajemnoÊci, tradycyjnie uznawanej za dajàcà zysk tylko cz∏onkom spó∏dzielni.
19 Oprócz ochotników, wzros∏a równie˝ liczba pracowników otrzymujàcych wynagrodzenie.



• cz∏onkowie, którzy wykonujà dzia∏alnoÊç w spó∏dzielni i uzyskujà kom-
pensacj´ pieni´˝nà z tego tytu∏u (pracownicy, kierownicy) ;

• cz∏onkowie, którzy korzystajà bezpoÊrednio z us∏ug Êwiadczonych przez
spó∏dzielni´ (ludzie starsi, niepe∏nosprawni) ;

• cz∏onkowie, którzy ochotniczo pracujà na rzecz spó∏dzielni „w osobisty,
spontaniczny i swobodny sposób, bez oczekiwania na osiàganie korzy-
Êci z tego tytu∏u”, nie mogà oni stanowiç wi´cej ni˝ 50% wszystkich pra-
cowników, zgodnie z postanowieniami ustawy z 1991 roku;20

• cz∏onkowie finansujàcy i instytucje publiczne.
Ustawa podzieli∏a spó∏dzielnie spo∏eczne na dwie kategorie, które odpo-

wiadajà dwóm typom dzia∏ania:
a) spó∏dzielnie dzia∏ajàce w obszarze zdrowia, us∏ug spo∏ecznych i edu-

kacyjnych (spó∏dzielnie typu A);
b) spó∏dzielnie, które dzia∏ajà jako firmy w zakresie integracji osób znajdu-

jàcych si´ w niekorzystnej sytuacji do rynku pracy (spó∏dzielnie typu B).
Dalszà ró˝nicujàcà cechà w∏oskich spó∏dzielni spo∏ecznych sà ich szcze-

gólne i uprzywilejowane zwiàzki z w∏adzami lokalnymi i krajowymi, zwiàz-
ki, które uregulowane sà cz´sto w drodze szczególnych porozumieƒ.

W koƒcu, w przeciwieƒstwie do zasady, którà stosuje si´ do organizacji
nie zorientowanych na osiàganie zysku jako ca∏oÊci, ustawa z 1991 roku nie
uniemo˝liwia spó∏dzielniom dystrybuowania korzyÊci, ale nak∏ada pewne
ograniczenia na t´ dystrybucj´. W rzeczywistoÊci, ustawa stanowi, ˝e zyski
majàce podlegaç podzia∏owi nie mogà przekraczaç 80% ca∏kowitych przy-
chodów, wspó∏czynnik zysków na ka˝dà akcj´ nie mo˝e byç wy˝szy ni˝ dwa
procent wspó∏czynnika, który ma zastosowanie do obligacji wydanych przez
W∏oskie S∏u˝by Pocztowe i, ˝e ˝adne zyski z aktywów nie mogà byç dystry-
buowane, gdy˝ spó∏dzielnia musia∏aby wówczas zakoƒczyç dzia∏alnoÊç.
A zatem, spó∏dzielnie spo∏eczne mogà zawrzeç w swoim statucie, postano-
wienie, ˝e zyski nie b´dà dzielone pomi´dzy ich cz∏onków.

Ustawa z 1991 roku zosta∏a uchwalona po dziesi´ciu latach dyskusji par-
lamentarnych21, w której uczestniczy∏y zarówno partie polityczne, jak i ruch
spó∏dzielczy. Ustaw´ popiera∏y g∏ównie spó∏dzielnie zwiàzane z ruchem
katolickim i ChrzeÊcijaƒscy Demokraci, podczas gdy partia socjalistyczna
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20 To ograniczenie, które nie mia∏o zastosowania do spó∏dzielni utworzonych przed uchwaleniem
ustawy z 1991 roku, zosta∏o wprowadzone z obawy, ˝e nadmierna liczba ochotników - cz∏onków
pozbawi∏aby spó∏dzielnie spo∏eczne ich „statusu przedsi´biorstwa”.
21 Pierwszy projekt ustawy zosta∏ przedstawiony w Parlamencie w 1981 roku.



i partia komunistyczna oraz spó∏dzielnie, które uto˝samia∏y si´ z tymi dwie-
ma partiami by∏y przeciwko ustawie. Te ostatnie by∏y szczególnie przeciwne
w∏àczeniu ochotników w szeregi cz∏onków spó∏dzielni. W zwiàzku z tym,
ostateczna wersja ustawy jest kompromisem: ochotnicy mogà byç cz∏onka-
mi, ale ich obecnoÊç nie jest obowiàzkowa. Nazwa organizacji równie˝
zosta∏a zmieniona: zamiast „spó∏dzielnie solidarnoÊci spo∏ecznej”, te nowe
organizacje zosta∏y nazwane „spó∏dzielniami spo∏ecznymi”.

5. Wzmacnianie
Spó∏dzielnie spo∏eczne, po ich prawnym uznaniu, zacz´∏y si´ rozprze-

strzeniaç na terenie ca∏ego kraju. Ustawa z 1991 roku sprawi∏a, ˝e model
spó∏dzielni spo∏ecznej sta∏ si´ bardziej widoczny i wszystkie sàdy uznawa∏y
ich status. Ruchowi spó∏dzielczoÊci spo∏ecznej, który by∏ ju˝ zorganizowany
i posiada∏ w∏aÊciwà struktur´, uda∏o si´ rozpoczàç szerokà debat´ na temat
ustawy i jej wdra˝ania co, w rezultacie, jeszcze bardziej uwidoczni∏o spó∏-
dzielnie spo∏eczne. Dalsze rozpowszechnianie informacji zosta∏o zapewnio-
ne przez prawo lokalne, które pojawi∏o si´ po wejÊciu w ˝ycie ustawy,
a które jeszcze przyÊpieszy∏o wzrost liczby spó∏dzielni spo∏ecznych.

Na rozwój spó∏dzielni spo∏ecznych mia∏a wp∏yw równie˝ wi´ksza uwaga
zwracana przez w∏adze publiczne na us∏ugi socjalne, zw∏aszcza na szczeblu
lokalnym, co doprowadzi∏o do powstania programów zlecania wykonywania
us∏ug. Pod naciskiem popytu na us∏ugi socjalne, w∏adze lokalne zacz´∏y
w wi´kszym stopniu zlecaç te us∏ugi na zewnàtrz, w szczególnoÊci te powsta-
∏e ostatnio, przedsi´biorstwom spo∏ecznym. Trend ten umo˝liwi∏ w∏adzom
publicznym zwi´kszenie poda˝y us∏ug, nie anga˝ujàc zarazem wielu urz´dni-
ków paƒstwowych; sta∏o to w sprzecznoÊci z poprzednim modelem ochrony
socjalnej, zgodnie z którym równo rozdzielano Êwiadczenie us∏ug w ramach
administracji publicznej. W koƒcu, post´pujàca akceptacja spó∏dzielni spo-
∏ecznych przez ruch spó∏dzielczy (cz´Êç dzia∏aczy zdawa∏a sobie spraw´, ˝e
jest to dobra sposobnoÊç na odÊwie˝enie koncepcji spó∏dzielni jako ca∏oÊci),
przyczyni∏a si´ do dalszego rozpowszechniania si´ spó∏dzielni spo∏ecznych.

6. Wymiar gospodarczy i zatrudnieniowy: dane iloÊciowe22

W 1991 roku, kiedy zosta∏a uchwalona ustawa, liczba spó∏dzielni spo∏ecz-
nych wynosi∏a prawie 2000. Do koƒca 1997 roku, liczb´ spó∏dzielni spo∏ecznych
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22 W chwili obecnej, nie ma badaƒ opartych o spis liczby spó∏dzielni spo∏ecznych, w odniesieniu
zarówno do spó∏dzielni spo∏ecznych w ogóle, jak i do spó∏dzielni spo∏ecznych typu A. Niemniej jednak,



we W∏oszech szacowano na oko∏o 4.500, z czego co najmniej 3.500 z pewnoÊcià
dzia∏a∏o. Obecnie spó∏dzielnie spo∏eczne stanowià oko∏o 4% ca∏ego ruch spó∏-
dzielczego i dajà 10% ca∏kowitego zatrudnienia w spó∏dzielniach. W ramach
spó∏dzielni spo∏ecznych, 70% spó∏dzielni jest typu A, a pozosta∏e 30% to spó∏-
dzielnie spo∏eczne, których celem jest integracja osób znajdujàcych si´ w nie-
korzystnej sytuacji na rynku pracy.23 Oznacza to, ˝e liczba spó∏dzielni Êwiadczà-
cych us∏ugi osobiste wynosi co najmniej 2 000–2 200.

6.1 Cz∏onkowie, pracownicy i rozmiar
Bazujàc na ró˝nych êród∏ach statystycznych, mo˝na oszacowaç, ˝e liczba

wszystkich cz∏onków spó∏dzielni spo∏ecznych wynosi 100.000, z czego oko∏o
9.000 to ochotnicy, a 75.000 to pracownicy otrzymujàcy wynagrodzenie.
Spó∏dzielnie spo∏eczne Êwiadczàce us∏ugi socjalne majà oko∏o 75.000 cz∏on-
ków, z czego 6.000 to ochotnicy, a 60 000 to pracownicy otrzymujàcy wyna-
grodzenie. Pozostali cz∏onkowie nie sà pracownikami i nie mogà byç rów-
nie˝ zdefiniowani jako ochotnicy, poniewa˝ nie wykonujà pracy w zakresie
Êwiadczenia us∏ug. A zatem, mo˝na ich okreÊliç jako cz∏onków wspierajà-
cych, którzy w niewielkim stopniu uczestniczà w dzia∏alnoÊci spó∏dzielni.
Liczba osób, które korzystajà z us∏ug oferowanych przez spó∏dzielnie spo-
∏eczne mo˝e byç oszacowana na 400.000.

Ârednia wielkoÊç spó∏dzielni spo∏ecznych to 40–50 cz∏onków i 25 pracow-
ników otrzymujàcych wynagrodzenie (g∏ównie cz∏onków). Oko∏o 90% spó∏-
dzielni spo∏ecznych ma mniej ni˝ 100 cz∏onków, a 70% z nich – mniej ni˝
50. Istnieje tylko kilka du˝ych spó∏dzielni spo∏ecznych, majàcych kilkuset
pracowników-cz∏onków.

W 1995 roku Êredni obrót wynosi∏ 900 milionów lirów rocznie. Ma∏y,
w przewa˝ajàcej mierze, rozmiar spó∏dzielni spo∏ecznych wydaje si´ byç
zgodny z trendem tych organizacji do ograniczania swojej dzia∏alnoÊci do
pewnego terytorium. W 1986 roku, 35% przebadanych spó∏dzielni spo∏ecznych
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kilka prac w tym zakresie, aczkolwiek opartych o ma∏e próbki, jest dost´pnych. Praca obejmujàca
najwi´kszà liczb´ spó∏dzielni spo∏ecznych zosta∏a wykonana poprzez zbadanie protoko∏ów rewizyj-
nych. Inne prace, wykonane w oparciu o mniejsze próbki zosta∏y wykonane bezpoÊrednio w tym
obszarze. Niniejsze sprawozdanie u˝ywa danych z dost´pnych badaƒ, wyszczególniajàc za ka˝dym
razem liczb´ spó∏dzielni obj´tych badaniem. 
23 Zgodnie z danymi otrzymanymi z Krajowego Instytutu Zabezpieczenia Spo∏ecznego, który jest
odpowiedzialny za ubezpieczanie osób znajdujàcych si´ w niekorzystnej sytuacji, przed koƒcem 1996
roku istnia∏o 754 spó∏dzielni spo∏ecznych typu B, zatrudniajàcych 11.165 pracowników, z czego
5.414 to osoby znajdujàce si´ w niekorzystnej sytuacji. Liczba ta stanowi 48,5% wszystkich pracow-
ników, w porównaniu z minimalnym wymaganiem prawnym zatrudnienia takich osób, wynoszàcym
30% wszystkich pracowników.



dzia∏a∏o tylko w miastach, w których znajdowa∏y si´ ich lokale, podczas gdy
49% dzia∏a∏o na szczeblu prowincji lub regionu. Chocia˝ nie ma dost´pnych
danych za kolejne lata, wydaje si´ prawdopodobne, ˝e sytuacja nie zmieni-
∏a si´ znaczàco.

Tylko w niektórych szczególnych przypadkach, mo˝na dopatrzeç si´
wzrost wielkoÊci spó∏dzielni: od 1992 roku do 1994 roku, w spó∏dzielniach
spo∏ecznych, Êredni roczny przyrost si∏y roboczej wynosi∏ 1,8-2 pracowni-
ków. Ta tendencja do ograniczenia Êredniej wielkoÊci jest wynikiem plano-
wej strategii, a szczególnie wysi∏ku, aby utrzymaç wysokà intensywnoÊç bez-
poÊrednich zwiàzków mi´dzy cz∏onkami oraz ze wspólnotà spo∏ecznà.

W przeciwieƒstwie do wyników badaƒ przeprowadzonych w latach osiem-
dziesiàtych, cz∏onkami spó∏dzielni spo∏ecznych sà dzisiaj g∏ównie osoby,
które sà pracownikami. W 1996 roku ponad po∏owa przebadanych spó∏-
dzielni nie mia∏a cz∏onków – ochotników. W takich przypadkach rzadko
liczy∏y one wi´cej ni˝ 10 cz∏onków. W spó∏dzielniach, w odniesieniu do któ-
rych sà dost´pne dane za lata 1993 i 1996, liczba cz∏onków – ochotników
pomniejszy∏a si´ o po∏ow´ w okresie trzyletnim, a wzrost liczby cz∏onków 
(z 52 do 54) by∏ wy∏àcznie spowodowany przyj´ciem nowych cz∏onków –
pracowników. Tej zmianie w sk∏adzie cz∏onkostwa sprzyja∏a ustawa z 1991
roku, zmiana by∏a te˝ konsekwencjà znacznego rozpowszechnienia si´ spó∏-
dzielni spo∏ecznych w latach dziewi´çdziesiàtych.24 Wskazuje to na to, ˝e
znaczenie spó∏dzielni spo∏ecznych jako przedsi´biorstw zosta∏o wzmocnio-
ne, podczas gdy ich funkcja spo∏eczna i stosunki ze spo∏ecznoÊciami lokal-
nymi mog∏y zostaç os∏abione.

Cz∏onkostwo w spó∏dzielniach konsumentów korzystajàcych z us∏ug spó∏-
dzielni spo∏ecznych jest wcià˝ ograniczone: w rzeczywistoÊci, mniej ni˝ sto
spó∏dzielni przyznaje, ˝e ich cz∏onkami sà równie˝ cz∏onkowie tego rodzaju.

6.2 Rozk∏ad terytorialny
Spó∏dzielnie spo∏eczne poczàtkowo rozwija∏y si´ g∏ównie w pó∏nocnych

regionach W∏och, gdzie kapita∏ spo∏eczny by∏ wysoki, a kultura przedsi´bior-
stwa by∏a rozpowszechniona.25 Na po∏udniu W∏och wiele spó∏dzielni zosta∏o
utworzonych w celu zwalczania bezrobocia i, w zwiàzku z tym, niewiele z nich
w∏àczy∏o ochotników do grona swoich cz∏onków. Póêniej, zjawisko to si´ roz-
przestrzeni∏o, chocia˝ w bardziej ograniczonym zakresie, tak˝e na po∏udniu.
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24 Nale˝y podkreÊliç, ˝e istnieje znaczna liczba spó∏dzielni, w których dzia∏anie zaanga˝owani sà
ochotnicy, którzy nie sà cz∏onkami.
25 Taka koncentracja w pó∏nocnych regionach jest powszechnà cechà w∏oskiego ruchu spó∏dzielczego.



W 1996 roku, 60–63% spó∏dzielni spo∏ecznych mia∏o swoje biura w regio-
nach pó∏nocnych, podczas gdy 37-40% – w regionach centralnych i po∏u-
dniowych: tutaj wi´kszoÊç spó∏dzielni Êwiadczy∏o us∏ugi socjalne i zdrowot-
ne. S∏abszy rozwój spó∏dzielni spo∏ecznych na po∏udniu jest spowodowany
zarówno mniejszym popytem na us∏ugi socjalne (które sà wcià˝ w du˝ym
stopniu zapewniane przez rodziny), jak i mniejszà wagà przyk∏adanà do
problemów przez w∏adze publiczne. W ostatnich latach, co wi´cej, instytu-
cja spó∏dzielni spo∏ecznych w regionach po∏udniowych by∏a w niektórych
wypadkach nadu˝ywana, w tym sensie, ˝e wspiera∏a dzia∏alnoÊç lokalnych
w∏adz wy∏àcznie w zakresie opieki socjalnej. Jednak˝e, w ciàgu ostatnich
lat, krajowe organizacje spó∏dzielni spo∏ecznych poczyni∏y godne uwagi
wysi∏ki w celu stworzenia nowych spó∏dzielni spo∏ecznych na po∏udniu,
zgodnie z tradycjà spó∏dzielczà oraz z postanowieniami ustawy 381/91. Suk-
ces tego dzia∏ania dobrze wró˝y osiàgni´ciu bardziej zrównowa˝onego roz-
powszechnienia spó∏dzielni spo∏ecznych w kraju.

6.3 Charakterystyka spó∏dzielni spo∏ecznych26

6.3.1 Âwiadczone us∏ugi
Dane (które odnoszà si´ do 726 spó∏dzielni) wskazujà, ˝e w 1994 roku,

prawie po∏owa spó∏dzielni spo∏ecznych Êwiadczy∏a us∏ugi adresowane do
wi´cej ni˝ jednego typu klientów i, ˝e ten sam procent spó∏dzielni Êwiadczy∏
kilka rodzajów us∏ug (np. opieka domowa oraz opieka w miejscu siedziby
spó∏dzielni). Dane te wskazujà na z∏o˝onoÊç dzia∏alnoÊci spó∏dzielni spo-
∏ecznych.

W 1996 roku, do Êwiadczeniobiorców tych spó∏dzielni zaliczali si´ g∏ównie
ludzie starsi (47,1%), m∏odociani (44,1%), osoby niepe∏nosprawne (39,8%),
osoby uzale˝nione od narkotyków (9,95%), osoby niepe∏nosprawne umys∏o-
wo (9,6%), osoby doros∏e znajdujàce si´ w niekorzystnej sytuacji na rynku
pracy (14,7%). G∏ównà formà Êwiadczenia us∏ug by∏a opieka w miejscu dzia-
∏ania spó∏dzielni – us∏ugi zapewniane by∏y w lokalach spó∏dzielni. Kolejnà
formà Êwiadczenia us∏ug by∏a opieka w domu – us∏uga ta jest Êwiadczona
w miejscu pobytu Êwiadczeniobiorcy. Porównanie pomi´dzy dwoma bada-
niami wykonanymi w 1986 roku i w 1996 roku ujawni∏o zmian´ typów klien-
tów, którzy korzystali z us∏ug spó∏dzielni spo∏ecznych. W 1986 roku wi´k-
szoÊç spó∏dzielni Êwiadczy∏o us∏ugi osobom niepe∏nosprawnym (32%), tylko
18,8% us∏ug by∏o adresowanych do osób starszych, z 15,9% korzystali m∏o-
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dociani, a z 11,5% osoby uzale˝nione od narkotyków. Zmiany te mogà byç
postrzegane jako konsekwencja zmiany zarówno potrzeb, jak i polityki
finansowej w∏adz publicznych, które zamierza∏y daç pierwszeƒstwo progra-
mom wspierajàcym ludzi starszych.

Zasoby ludzkie i ich charakterystyka
Spó∏dzielnie spo∏eczne mogà mieç, jak to ju˝ zosta∏o stwierdzone, mie-

szane cz∏onkostwo, ale nie jest to prawnie zobowiàzujàce. W konsekwen-
cji, istniejà spó∏dzielnie spo∏eczne tworzone tylko przez konsumentów (lub
Êwiadczeniobiorców), tylko przez cz∏onków – pracowników, przez pracow-
ników i ochotników lub przez konsumentów i ochotników. Równie˝ osoby
prawne, w szczególnoÊci rady miejskie (chocia˝, taka mo˝liwoÊç rzadko
by∏a wykorzystywana) oraz cz∏onkowie finansujàcy (osoby fizyczne i praw-
ne) mogà byç cz∏onkami spó∏dzielni spo∏ecznych. W szeregach cz∏onków
wielu spó∏dzielni znajdowali si´ tak˝e cz∏onkowie, którzy w zasadzie nie
uczestniczyli w ich dzia∏alnoÊci, czy to jako pracownicy, czy ochotnicy
i rzadko brali udzia∏ w podejmowaniu decyzji (tak zwani „cz∏onkowie nie-
aktywni”).

Bioràc to pod uwag´, dane na temat cech osób fizycznych b´dàcych
cz∏onkami spó∏dzielni spo∏ecznych mogà ró˝niç si´, stosownie do definicji
„cz∏onka – ochotnika” przyj´tej dla celów danej bazy danych statystycz-
nych (w zale˝noÊci od tego, czy ochotnicy majà w sposób aktywny i ciàg∏y
uczestniczyç w dzia∏alnoÊci spó∏dzielni).

Zgodnie z danymi uzyskanymi na podstawie badania najwi´kszej próbki
spó∏dzielni, w 1994 roku, w ramach 1 134 spó∏dzielni przebadano 66 363
cz∏onków (Êrednio oko∏o pi´çdziesi´ciu w ka˝dej spó∏dzielni), z czego
45,2% by∏o „cz∏onkami nieaktywnymi”. 90,9% aktywnych cz∏onków by∏o
cz∏onkami – pracownikami, 8,4% cz∏onkami – ochotnikami, 0,4% cz∏onka-
mi finansujàcymi, a 0,3% by∏o osobami prawnymi (z których niektóre by∏y
radami miejskimi). Jednak˝e, to êród∏o danych u˝ywa bardzo ograniczonej
definicji cz∏onka – ochotnika. Zgodnie z danymi liczbowymi przedstawiony-
mi przez Konsorcjum „Gino Mattarelli”, które odnoszà si´ do mniejszej, ale
bardziej homogenicznej próbki spó∏dzielni spo∏ecznych, w 1996 roku nieak-
tywni cz∏onkowie stanowili 24% cz∏onków, a cz∏onkowie – ochotnicy – 26%.

Przeglàd wszystkich êróde∏, jednak˝e, sugeruje, ˝e istnieje ogólna tenden-
cja w kierunku redukcji liczby ochotników. Wynika to, w szczególnoÊci,
z faktu, ˝e wzrost ca∏kowitej liczby cz∏onków by∏ prawie wy∏àcznie spowodo-
wany wejÊciem do spó∏dzielni cz∏onków – pracowników. Ten spadek proporcji
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ochotników w stosunku do ogólnej liczby cz∏onków nie by∏ równowa˝ony
przez wzrost liczby cz∏onków – Êwiadczeniobiorców, którzy sà obecni tylko
w niewielu spó∏dzielniach.

W koƒcu, odpowiedni procent spó∏dzielni (42,8%) zatrudnia pracowni-
ków i ochotników, którzy nie sà cz∏onkami. Przeciwnicy s∏u˝by wojskowej
zaliczani sà do powy˝szych kategorii.

Tabela 1, przedstawiajàca przejrzyÊcie t´ ewolucj´, zawiera dane zebrane
w 1995 roku na próbce spó∏dzielni spo∏ecznych.

Sk∏ad cz∏onków spó∏dzielni spo∏ecznych (Êrednie wartoÊci)

Zasoby finansowe i ich charakterystyka
¸àczny obrót w∏oskich spó∏dzielni spo∏ecznych jest szacowany na 2 500

miliarda lirów; Êrednia wartoÊç osiàgana przez spó∏dzielni´ to oko∏o 900
milionów, z czego 880 pochodzi ze Êwiadczenia us∏ug administracji publicz-
nej lub prywatnym osobom fizycznym a 20 milionów z funduszy publicz-
nych. G∏ównym klientem spó∏dzielni spo∏ecznych typu a jest administracja
publiczna (77%), nast´pnie prywatne osoby fizyczne (4,7%), inne organi-
zacje niedochodowe (5,9%) oraz prywatne spó∏ki, których celem jest osià-
ganie zysku (3,1%).

Sk∏ad Êwiadczeniobiorców zale˝y równie˝ od typu Êwiadczonych us∏ug,
ale w przypadku wi´kszoÊci spó∏dzielni (75%) g∏ównym klientem jest admi-
nistracja publiczna. Wi´kszoÊç Êrodków finansowych pochodzàcych od
administracji publicznej uzyskiwanych jest poprzez uczestnictwo w przetar-
gach, opartych na zasadach konkurencji lub jest przyznawana odpowiednio
do skali zapewnianych us∏ug: 61,2% z 75,6% Êrodków pochodzàcych od
administracji publicznej jest uzyskiwana w taki sposób, w przeciwieƒstwie
do 14,4% przyznawanych spó∏dzielniom spo∏ecznym w formie publicznych
subsydiów. W∏adze lokalne zmierzajàce do zlecenia Êwiadczenia us∏ugi
spó∏dzielni spo∏ecznej, porównujà oferty przed∏o˝one przez kilka spó∏dzielni

33

W chwili
utworzenia

1990 rok 1992 rok 1995 rok

Cz∏onkowie – pracownicy 2,7% 15,6% 18,2% 24,8%
Cz∏onkowie – ochotnicy 9,4% 14,1% 14,3% 12,3%
Cz∏onkowie, którzy 
nie sà ani pracownikami,
ani ochotnikami

6,8% 30,9% 34,4% 35,8%



(lub przez ró˝ne organizacje niedochodowe, lub te˝ majàce na celu osiàganie
zysku). Wówczas wybierajà one, czy to na podstawie prostych parametrów kosz-
towych, czy te˝ na podstawie bardziej z∏o˝onego zestawu parametrów, gdzie
szczególna uwaga jest zwracana na jakoÊç projektu i us∏ug, które majà byç
Êwiadczone oraz na zdolnoÊç spó∏dzielni do mobilizowania ochotników. Zgod-
nie z dokonanym wyborem, w∏adze lokalne zawierajà umow´ z wybranà spó∏-
dzielnià lub organizacjà. Umowa okreÊla zasady zorganizowania i op∏acania
us∏ugi. W niektórych regionach prawo lokalne stanowi, ˝e same spó∏dzielnie
mogà proponowaç us∏ug´, jaka ma byç Êwiadczona. W takich przypadkach ca∏-
kowite lub cz´Êciowe finansowanie dzia∏alnoÊci nie wymaga og∏oszenia przetar-
gu. System por´czeƒ jest w niewielkim stopniu wykorzystywany we W∏oszech.

Kapita∏ wymagany do utworzenia i zarzàdzania spó∏dzielniami spo∏ecz-
nymi pochodzi niemal w ca∏oÊci ze êróde∏ prywatnych i ciàgle wzrasta, sta-
nowiàc ponad 40% Êrodków w∏asnych. Ten kapita∏ sk∏ada si´ g∏ównie ze
sk∏adek cz∏onków i, w znacznym zakresie, z funduszy przeznaczonych na
rezerw´, czyli dochodu, którego zrzekajà si´ cz∏onkowie, w celu uczynienia
przedsi´biorstwa bardziej stabilnym.

Organizacja
Od pierwszych lat swojego rozwoju, g∏ównà, choç nie jedynà strategià

spó∏dzielni spo∏ecznych by∏o nie powi´kszanie rozmiaru danej spó∏dzielni
w celu dopasowania si´ do wzrastajàcego popytu na us∏ugi, ale zamiast tego,
tworzenie nowych inicjatyw, co umo˝liwi∏o sposób tak˝e realizacj´ strategii
specjalizacji, oraz uzyskiwanie korzyÊci zwiàzanych z du˝ym rozmiarem dzi´-
ki ∏àczeniu si´ w grupy lokalnych konsorcjów. Sà one tworzone g∏ównie na
szczeblu prowincji, a nast´pnie znów na szczeblu krajowym.

Z tego, co zosta∏o przedstawione powy˝ej wynika, ̋ e zintegrowany system aktyw-
noÊci ekonomicznej by∏ rozwijany w ostatnich latach. System ten ma trzy poziomy:

1. pierwszy poziom to pojedyncza spó∏dzielnia spo∏eczna;
2. drugi poziom to struktury konsorcjum. Konsorcjum takie dzia∏a jako

strategiczne wparcie spó∏dzielni, które sà zgrupowane w celu rozwoju
marketingu, doradztwa administracyjnego, szkoleƒ oraz rozwoju zaso-
bów ludzkich, doradztwa organizacyjnego i menad˝erskiego partne-
rów; wsparcie dotyczy równie˝ nowo utworzonych jednostek, które
w∏aÊnie majà rozpoczàç dzia∏alnoÊç;

3. trzeci poziom to wy˝ej wspomniany CGM, pe∏niàcy d∏ugofalowe funk-
cje strategiczne, takie jak dzia∏alnoÊç w zakresie badaƒ, szkolenie kadry
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kierowniczej oraz instruktorów dla konsorcjów lokalnych, a tak˝e dzia-
∏alnoÊç w zakresie doradztwa i rozwoju. Co wi´cej, gdy jest to mo˝liwe
i konieczne, CGM przyjmuje te˝ rol´ ogólnego kontrahenta je˝eli cho-
dzi o dzia∏ania podejmowane na szczeblu krajowym. Nadbudowa
CGM jest niewielka, gdy˝ obejmuje tylko 15 sta∏ych pracowników
i wspó∏pracowników. Wi´ksza jest zaÊ liczba instruktorów, konsultan-
tów, badaczy oraz przedsi´biorców spo∏ecznych, którzy, chocia˝ wywo-
dzà si´ spoÊród cz∏onków terytorialnych konsorcjów CGM, dzia∏ajà
w ramach poszczególnych projektów CGM.

A zatem, jako ca∏oÊç, system konsorcjów wydaje si´ byç siecià przedsi´-
biorstw, która rozwija si´ w Êwiadomy sposób, zgodnie z danym projektem,
a która jest definiowana równoczeÊnie przez odr´bnoÊç od innych organi-
zacji oraz przez ich znacznà integracj´, co jest jeszcze wzmacniane z uwagi
na szczególne zobowiàzania spó∏ki.

6.6.1. Krótka historia konsorcjów
Pierwsze prowincjonalne konsorcjum spó∏dzielni spo∏ecznych zosta∏o

utworzone w 1983 roku w Brescii. Mia∏a ono trzy cechy charakterystyczne,
które póêniej by∏y w∏aÊciwe prawie wszystkim konsorcjom; by∏y to:

a) g∏´boki zwiàzek z terytorium lokalnym, na którym dzia∏ajà poszcze-
gólne spó∏dzielnie;

b) zgrupowanie wielu sektorów dzia∏ania;
c) zdolnoÊç innowacyjna.
Po konsorcjum z Brescii powsta∏o wiele innych podobnych inicjatyw. Ju˝

30 czerwca 1997 roku istnia∏o co najmniej 70 lokalnych i terytorialnych kon-
sorcjów w ca∏ym kraju; szczególna ich koncentracja wyst´powa∏a w pó∏noc-
nej cz´Êci W∏och, g∏ównie w Lombardii (17 konsorcjów)27.

Niektóre konsorcja terytorialne by∏y podstawà powstania najwi´kszego
konsorcjum krajowego, Consorzio Gino Mattarelli (CGM), które mia∏o
jaÊniejsze cele i by∏o szerzej postrzegane przez spo∏eczeƒstwo. Zosta∏o
utworzone w 1986 roku i ju˝ 1 paêdziernika 1997 roku grupowa∏o 42 kon-
sorcja terytorialne, które z kolei sk∏ada∏y si´ z 700 spó∏dzielni, z których co
najmniej 300 Êwiadczy∏o us∏ugi spo∏eczne.
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cjà w ramach poszczególnych dzia∏aƒ (szkolenia, zarzàdzanie projektami finansowanymi przez UE,
zarzàdzanie us∏ugami dla osób starszych itd.) lub Êcis∏ym zwiàzkiem ze stowarzyszeniami, takimi jak
Solaris-Acli Konsorcjum, Compagnia delle Opere, Apicolf).



Tabela 2 przedstawia informacje na temat konsorcjów 
zgrupowanych w CGM.

Dost´pne sà dane dotyczàce 542 przedsi´biorstw spo∏ecznych, 
na które sk∏ada∏y si´:

339 spó∏dzielnie spo∏eczne typu a (62,1%)
201 spó∏dzielni spo∏ecznych typu b (36,8%)

5 spó∏dzielni, które nie mia∏y charakteru spo∏ecznego (1,1%)
19 833 cz∏onków, z których:

10 064 by∏o cz∏onkami – pracownikami
2 997 by∏o cz∏onkami – ochotnikami

2 607 by∏o cz∏onkami – Êwiadczeniobiorcami
1 343 by∏o pracownikami z niepe∏nosprawnoÊcià

7. Ocena funkcji spó∏dzielni spo∏ecznej

7.1 Wk∏ad w zakresie zwalczania wykluczenia spo∏ecznego
Zasadniczy wk∏ad spó∏dzielni spo∏ecznych w walk´ z wykluczeniem spo-

∏ecznym polega na tym, ˝e udowodni∏y one, ˝e prywatne Êwiadczenie us∏ug
zmierzajàce do zapewnienia spójnoÊci spo∏ecznej jest mo˝liwe i, ˝e w prze-
ciwnym razie, niedost´pne zasoby ludzkie i finansowe nie mog∏yby byç bez-
poÊrednio wykorzystywane. Pokazujàc, ˝e pewne szczególne potrzeby mogà
byç lepiej zaspokajane poprzez Êwiadczenie us∏ug ni˝ za pomocà transferów
pieni´˝nych, spó∏dzielnie spo∏eczne pomog∏y przekszta∏ciç w∏oski system
ochrony socjalnej, gdy˝ potrafià lepiej przyczyniç si´ do budowania spójno-
Êci spo∏ecznej. Ponadto, wiele Êwiadczonych us∏ug jest adresowanych do
szczególnie potrzebujàcych grup (narkomani, byli wi´êniowie itp.). Us∏ugi
te, jak równie˝ wolontariat, podnios∏y politycznà ÊwiadomoÊç problemów
zwiàzanych z wykluczeniem spo∏ecznym.

Ponadto, spó∏dzielnie spo∏eczne mia∏y bardzo wa˝ny wk∏ad w zakresie
innowacji us∏ug spo∏ecznych. Wiele nowych sposobów zwalczania wyklu-
czenia spo∏ecznego poprzez Êwiadczenie us∏ug zosta∏o po raz pierwszy
stworzonych przez spó∏dzielnie spo∏eczne i organizacje ochotnicze.

Spó∏dzielnie spo∏eczne zwi´kszy∏y te˝ efektywnoÊç us∏ug Êwiadczonych na
rzecz w∏adz publicznych. Wi´ksza elastycznoÊç oraz bardziej racjonalne u˝ycie
zasobów, umo l̋iwione dzí ki stosunkom opartym na zaufaniu, charakterystycznym
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dla spó∏dzielni spo∏ecznych, sà bardziej efektywne. Za takà samà kwot´
publicznych pieni´dzy mo˝na by∏o Êwiadczyç us∏ugi dla wi´kszej liczby osób.

7.2 Silne strony
Po pierwsze, spó∏dzielnie spo∏eczne sà przedsi´biorstwami – to znaczy, ˝e sà

osobami prawnymi z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià – to mo˝e przemawiaç
do rynku finansowego, jak i inne formy prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej
w formie przedsi´biorstwa.

Po drugie, w zwiàzku z tym, ˝e majà one zwykle ma∏e rozmiary, sà zwiàzane
z terytorium, na którym dzia∏ajà, a zatem sà blisko potrzeb mieszkaƒców. Suge-
ruje to, ˝e majà one du˝à zdolnoÊç wykorzystywania i stworzenia kapita∏u spo-
∏ecznego. Ponadto, zgrupowanie w lokalne i krajowe konsorcja daje spó∏dziel-
niom spo∏ecznym korzyÊci w∏aÊciwe zarówno ma∏ym, jak i du˝ym firmom.

Po trzecie, spó∏dzielnie by∏y w stanie zebraç wysoko wykwalifikowane zasoby
ludzkie, tak˝e, dzi´ki zaanga˝owaniu ochotników oraz mo˝liwoÊci zatrudnienia
osób, charakteryzujàcych si´ postawà altruistycznà.

Po czwarte, zak∏adajà one innowacyjnà wydajnoÊç (tak˝e w odniesieniu do
Êwiadczonych us∏ug), która wynika z wysokiego stopnia niezale˝noÊci od w∏adz
publicznych w zakresie decydowania o strategii przedsi´biorstwa. W tym zakre-
sie, godne uwagi jest to, ˝e spó∏dzielnie spo∏eczne utorowa∏y drog´ znacznej
cz´Êci nowych us∏ug socjalnych we W∏oszech.

7.3 S∏abe strony
Negatywne aspekty spó∏dzielni spo∏ecznych mo˝na podsumowaç w spo-

sób nast´pujàcy:
a) rozwin´∏y si´ zbyt szybko: du˝y popyt na us∏ugi wymaga form organiza-

cyjnych, które nie wszystkie spó∏dzielnie spo∏eczne sà w stanie przyjàç;
b) w coraz wi´kszym stopniu sà zale˝ne od w∏adz publicznych: oznacza to,

˝e w wi´kszym stopniu s∏u˝à potrzebom administracji publicznej ni˝
potrzebom jednostek;

c) w ramach wielu z nich nie dzia∏ajà ochotnicy, i w zwiàzku z tym, spó∏-
dzielnie te majà mniejsze zasoby ludzkie, umiej´tnoÊci przedsi´biorcze
oraz s∏absze stosunki ze spo∏ecznoÊcià lokalnà; trend tworzenia spó∏-
dzielni sk∏adajàcych si´ tylko z cz∏onków – pracowników nie jest sam
przez si´ szkodliwy. Spó∏dzielnie spo∏eczne mogà wybieraç umotywowa-
nych pracowników, którzy zapewnià, ˝e zwracana b´dzie nale˝yta uwaga
na potrzeby Êwiadczeniobiorców, na jakoÊç i efektywnoÊç. Pomimo to,
brak ochotników sprawia, ˝e model przedsi´biorstwa jest kruchy, wzrasta
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zale˝noÊç spó∏dzielni od finansowania zewn´trznego, g∏ównie publicznego,
a tak˝e eliminuje wa˝nà rol´ monitorowania jakoÊci Êwiadczonych us∏ug.

d) wiele z nich nie jest ju˝ organizacjami dzia∏ajàcymi na ró˝nych polach – czyli
organizacjami, w których podejmowany jest wi´cej ni˝ jeden rodzaj dzia∏a-
nia i które gwarantujà dzia∏ania ∏atwiej dostosowujàce us∏ugi do potrzeb.

Wszystkie te czynniki stanowià o kruchoÊci modelu i o dà˝eniu ku bar-
dziej skonsolidowanym formom przedsi´biorczym, takim jak spó∏dzielnie
pracowników. W konsekwencji, rozwija si´ kilka ró˝nych modeli spó∏dziel-
ni spo∏ecznej, majàcych ró˝ny stopieƒ kontroli procesu decyzyjnego przez
Êwiadczeniobiorców i/ lub ochotników.

8. Perspektywy rozwoju
Wiele czynników pozwala stwierdziç, ˝e instytucja spó∏dzielni spo∏ecznej

b´dzie si´ nadal rozwijaç w ciàgu nast´pnych kilku lat:
a) sk∏onnoÊç w∏adz lokalnych, aby powierzaç spó∏dzielniom spo∏ecznym Êwiad-

czenie us∏ug socjalnych jest wcià˝ silna i przesuwa si´ w kierunku nowych us∏ug
(np. przedszkola);

b) promowana jest nowa polityka w zakresie zwalniania z podatku nak∏adanego
na prywatny popyt na us∏ugi oraz przyznawania talonów. Polityka ta powinna
prowadziç do dalszego wzrostu popytu na us∏ugi;

c) niedawno uchwalona ustawa wprowadzi∏a zwolnienia podatkowe od prywat-
nych darowizn na organizacje niezorientowane na osiàganie zysku (wÊród któ-
rych sà równie˝ spó∏dzielnie spo∏eczne) oraz przyznawanie przywilejów podat-
kowych osobom, które dokonujà zakupu „bonów solidarnoÊci”, cz´Êç odsetek
od nich jest przeznaczona na finansowanie organizacji trzeciego sektora;

d) zainteresowanie polityczne spó∏dzielniami spo∏ecznymi jest bardzo du˝e i cià-
gle zwi´ksza si´;

e) istnieje bardzo niewiele prywatnych organizacji zorientowanych na osiàganie
zysku, które zamierzajà konkurowaç ze spó∏dzielniami spo∏ecznymi. Przeciw-
nie, konkurencj´ mogà stwarzaç spó∏dzielnie pracowników oraz mo˝e ona ist-
nieç mi´dzy poÊród ró˝nymi modelami spó∏dzielni spo∏ecznych.

Te perspektywy rozwoju mogà przyÊpieszyç identyfikacj´ spó∏dzielni spo∏ecz-
nych z innymi formami spó∏dzielni. Aby uniknàç tego niebezpieczeƒstwa, istnie-
je potrzeba:
a) bardziej precyzyjnej definicji (czy to ustawowej, czy zamieszczonej w kodek-

sach etyki) formy organizacyjnej. Powinno to zapobiec, w nadchodzàcych
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latach, utracie zdolnoÊci spó∏dzielni spo∏ecznych w zakresie wytwarzania czyn-
ników zewn´trznych. W rzeczywistoÊci, nale˝y powstrzymaç rozwój spó∏dziel-
ni spo∏ecznych, które sk∏adajà si´ wy∏àcznie z cz∏onków – pracowników;

b) stworzenia innego sposobu przydzielania zamówieƒ publicznych spó∏dziel-
niom spo∏ecznym. Konkurencyjne przetargi, szczególnie te, w których cena
gra najwi´kszà, jeÊli nie wy∏àcznà rol´, zmierzajà do faworyzowania spó∏dziel-
ni (lub firm prywatnych) tworzonych tylko przez cz∏onków – pracowników
i które sà w stanie zredukowaç (w sposób nieregularny lub nawet nielegalny)
koszty pracy. Z tego punktu widzenia polityka konkurencji ustalona przez
Uni´ Europejskà, oparta na zasadzie stanowiàcej, ˝e wszystkie rynki powinny
podlegaç regu∏om konkurencji, odgrywa negatywnà rol´;

c) rozwijania kultury przedsi´biorstwa spo∏ecznego, która zwi´ksza wÊród spó∏-
dzielni spo∏ecznych ÊwiadomoÊç ich wyjàtkowoÊci, a tak˝e zwiàzku pomi´dzy
tà wyjàtkowoÊcià a skutecznoÊcià i efektywnoÊcià ich dzia∏ania. JeÊli chodzi
o te kwestie, nale˝y zauwa˝yç, ˝e Federsolidarieta wprowadzi∏a niedawno
kodeks etyki, który zobowiàzuje spó∏dzielnie do specjalizacji, utrzymania
ma∏ego rozmiaru; kodeks k∏adzie te˝ nacisk na wolontariat oraz sprawiedli-
woÊç;

d) rozwijania polityki, której celem by∏oby zach´canie bardziej innowacyjnych
spó∏dzielni spo∏ecznych do dzia∏ania w nowych obszarach, nie tylko tych, któ-
rymi zainteresowane sà w∏adze publiczne.

9. Wnioski
DoÊwiadczenie w∏oskich spó∏dzielni spo∏ecznych pokazuje, ˝e mo˝liwe

jest stworzenie przedsi´biorstw realizujàcych cel socjalny, zamiast czysto
ekonomicznego i dobrowolnie wytwarzajàcych pozytywne czynniki
zewn´trzne. Przyj´cie ustaw, które jasno uznajà i identyfikujà te przedsi´-
biorstwa mo˝e silnie wspieraç ich rozwój. JednoczeÊnie, doÊwiadczenia
w∏oskie pokazujà, ˝e model aktywnoÊci ekonomicznej przedsi´biorstwa
spo∏ecznego jest kruchy i mo˝e ∏atwo si´ przekszta∏ciç w bardziej tradycyj-
nà form´ przedsi´biorstwa.

Potrzebne sà szczególne programy zmierzajàce do poprawy modelu ich
aktywnoÊci ekonomicznej. WÊród nich, do najwa˝niejszych nale˝à: zapew-
nienie jednolitych form prawnych, lepsza organizacja quasi-rynku us∏ug
socjalnych oraz rozwój szczególnej kultury aktywnoÊci ekonomicznej
i zarzàdzania.

39





Cz´Êç III
Przedsi´biorstwa spo∏eczne 

a zatrudnienie

1. Przedsi´biorstwa spo∏eczne integrujàce poprzez prac´
Przedsi´biorstwa spo∏eczne integrujàce poprzez prac´ sprawujà szcze-

gólnà funkcj´ jako instytucje b´dàce w stanie uchwyciç b∏´dy na rynku
pracy. Bardziej ni˝ inne rynki, w gruncie rzeczy, rynek pracy doÊwiadcza
zasadniczych problemów zwiàzanych z niedok∏adnà i asymetrycznà infor-
macjà, z uwagi na specyficzny charakter wymienianych „dóbr”. JakoÊç
'pracy' jest zwykle trudna do oceny dla nabywcy (przedsi´biorstwa), jeszcze
bardziej wówczas, gdy dany pracownik jest osobà znajdujàcà si´ w nieko-
rzystnej sytuacji na rynku pracy. Przedsi´biorstwa spo∏eczne integrujàce
poprzez prac´ interweniujà precyzyjnie, za pomocà ró˝nych rozwiàzaƒ,
aby rozwiàzaç tego rodzaju problemy integracji pracowników w tok pracy.

Analiza roli przedsi´biorstw spo∏ecznych w tym obszarze wymaga zatem
okreÊlenia koncepcji niekorzystnego po∏o˝enia na rynku pracy, a tak˝e
przyczyn, dla których pracownicy znajdujàcy si´ w niekorzystnej sytuacji sà
dyskryminowani i krzywdzeni przez przedsi´biorstwa, których celem jest
osiàganie zysku. Temu tematowi poÊwi´cony jest nast´pny rozdzia∏ tej cz´-
Êci opracowania. Rozdzia∏ drugi analizuje programy rynku pracy, popiera-
jàce pe∏nà, zawodowà i spo∏ecznà, ocen´ osób znajdujàcych si´ w nieko-
rzystnej sytuacji oraz przyczyny, dla których programy te cz´sto okazywa∏y
si´ nieskuteczne i nieefektywne. Trzeci rozdzia∏ omawia przyczyny, dla któ-
rych wydaje si´, ˝e przedsi´biorstwa spo∏eczne integrujàce poprzez prac´
sà w stanie zajàç si´ bardziej efektywnie trudnoÊciami zwiàzanymi z inte-
gracjà osób znajdujàcych si´ w niekorzystnej sytuacji w tok pracy.
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1.1. „Pracownik znajdujàcy si´ w niekorzystnej sytuacji” i jej/ jego trudnoÊci na
rynku pracy

Pracownik mo˝e byç okreÊlany jako „znajdujàcy si´ w niekorzystnej sytu-
acji” (lub „mniej uprzywilejowany” lub „trudny do zatrudnienia”) na rynku
pracy w zwiàzku z jakàÊ cechà, która, z uwagi na zwyczajne wymagania pra-
codawców, stawia jà/ jego w niekorzystnym po∏o˝eniu w porównaniu z wi´k-
szoÊcià pracowników. Najpowszechniejszà przyczynà niekorzystnego po∏o-
˝enia jest jakiÊ rodzaj niepe∏nosprawnoÊci, czyli „jakiekolwiek ograniczenie
lub brak zdolnoÊci do wykonywania dzia∏aƒ w sposób lub w ramach granic
uznanych za normalne, które sà spowodowane fizycznà lub psychologicznà
u∏omnoÊcià lub uszkodzeniem”. Jednak˝e, niezdolnoÊç (lub ograniczona
zdolnoÊç) do wykonywania danego dzia∏ania mo˝e tak˝e zale˝eç od wielu
czynników Êrodowiskowych i socjo – kulturowych (niewystarczajàca eduka-
cja, brak socjalizacji itp.). Szersza koncepcja „niekorzystnego po∏o˝enia”
mo˝e zatem byç wykorzystywana w celu obj´cia swoim zakresem nie tylko
„osób niepe∏nosprawnych (upoÊledzonych)”, ale tak˝e wszystkich innych
osób, które napotykajà na systematyczne ograniczenia/ trudnoÊci w osiàga-
niu akceptowalnych standardów: np. byli narkomani, byli wi´êniowie oraz
jednostki, posiadajàce s∏abe lub w ogóle nie posiadajàce doÊwiadczenia
zawodowego lub te˝ osoby z przestarza∏ymi kwalifikacjami, lub bez jakich-
kolwiek kwalifikacji, tacy jak wi´kszoÊç d∏ugoterminowo bezrobotnych.

Warty zauwa˝enia jest fakt, ˝e istnienie ograniczeƒ, jakiekolwiek by one
nie by∏y, rzeczywiÊcie tworzy luk´ produktywnoÊci pracownika, ale w wi´k-
szoÊci przypadków nie jest to ani luka absolutna (luki we wszystkich mo˝li-
wych zadaniach pracy), ani ostateczna (luki nie do naprawienia). Na tej
podstawie mo˝na wyró˝niç dwie grupy osób znajdujàcych si´ w niekorzyst-
nej sytuacji na rynku pracy:
• z jednej strony, sà to te jednostki, których produktywnoÊç spada systema-

tycznie poni˝ej normalnego poziomu w jakiejkolwiek pracy, bez wzgl´du
na jakiekolwiek szkolenie,

• z drugiej strony, istnieje wi´kszoÊç sk∏adajàca si´ z tych osób, których pro-
duktywnoÊç jest ni˝sza ni˝ przeci´tna produktywnoÊç innych pracowni-
ków, ale nie we wszystkich zawodach i/lub nie ostatecznie.

Z wyjàtkiem jednostek nale˝àcych do grupy a, które by∏yby zwykle wyklu-
czone z otwartego rynku pracy, nawet gdyby istnia∏a doskona∏a informacja
(z wyjàtkiem przypadków doskona∏ej elastycznoÊci wynagrodzenia), zatrud-
nienie wi´kszoÊci innych pracowników znajdujàcych si´ w niekorzystnej
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sytuacji (grupa b) jest g∏ównie hamowane przez niedok∏adnà i asymetrycz-
nà informacj´ dotyczàcà ich efektywnej produktywnoÊci i warunków wyma-
ganych dla osiàgni´cia pe∏nej produktywnoÊci. W zasadzie, g∏ównà prze-
szkodà, jaka musi byç przezwyci´˝ona, tak by dokona∏a si´ satysfakcjonujà-
ca integracja tych pracowników w tok pracy jest identyfikacja odpowiednie-
go zawodu – takiego, który umo˝liwi∏by im w najlepszy sposób wykorzysta-
nie ich umiej´tnoÊci i/ lub zapewni∏ szkolenie potrzebne do rozwijania zdol-
noÊci, których im brakuje; poprzez to zaw´˝ona lub nawet wyeliminowana
w ten sposób zosta∏aby ich luka produktywnoÊci .

Rozwiàzaniem jest zatem spersonalizowana selekcja i proces szkolenio-
wy, który w wi´kszoÊci przypadków wymaga znaczàcych nak∏adów.

JeÊli chodzi o proces selekcji, koszty ponoszone w zwiàzku z identyfikacjà
„dobrej” pracy dla pracownika znajdujàcego si´ w niekorzystnej sytuacji sà
wy˝sze ni˝ koszty identyfikacji stanowiska dla pracownika, który w takiej
sytuacji si´ nie znajduje. Aby zredukowaç koszty selekcji, firmy polegajà,
w zasadzie, na sygna∏ach, tj. widocznych cechach pracownika, gdy˝ sà one
taƒsze do zaobserwowania. Zjawisko dyskryminacji statystycznej pracowni-
ków znajdujàcych si´ w niekorzystnej sytuacji jest zatem bardzo powszech-
ne.

Równie˝ proces szkolenia pracownika znajdujàcego si´ w niekorzystnej
sytuacji jest zwykle dro˝szy dla przedsi´biorstwa. Po pierwsze, potrzebuje
on dodatkowego szkolenia ogólnego, w szczególnoÊci w celu poprawy jego
umiej´tnoÊci pokrewnych; ponadto, w wi´kszoÊci przypadków, pracownik
tego rodzaju b´dzie równie˝ potrzebowa∏ szczególnego szkolenia, roz∏o˝o-
nego w d∏u˝szym czasie, lub te˝ szkolenia bardziej intensywnego, aby osià-
gnàç satysfakcjonujàcy poziom produktywnoÊci. W ka˝dym przypadku,
firma b´dzie próbowa∏a jeszcze raz zredukowaç koszty szkolenia, poprzez
zatrudnianie tych pracowników, którzy ju˝ osiàgn´li dobry poziom ogólne-
go kapita∏u ludzkiego, gdy˝ ich okres szkolenia jest generalnie krótszy, zaÊ
samo szkolenie – taƒsze.

Takie zachowanie, które jest racjonalne z punktu widzenia przedsi´bior-
stwa, tworzy fragmentaryczny rynek pracy z, z jednej strony, wyedukowanymi
i wyspecjalizowanymi pracownikami, zdolnymi do korzystania z dalszego szko-
lenia i, z drugiej strony, podklasà mniej produktywnych i gorzej wyedukowa-
nych pracowników, którym trudno jest wyjÊç z grupy „pokrzywdzonych”.
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Co wi´cej, sztywne struktury i obcià˝enia socjalne cz´sto dzia∏ajà w taki
sposób, ˝e z integracji osób znajdujàcych si´ w niekorzystnej sytuacji w tok
pracy korzystajà w zasadniczym stopniu same osoby znajdujàce si´ w nie-
korzystnej sytuacji oraz spo∏eczeƒstwo jako ogó∏, podczas gdy zwiàzane
z tym koszty i ryzyka sà w istotnym stopniu ponoszone przez pracodawc´;
powoduje to zatem dalszy wzrost trudnoÊci integracji tych osób w tok pracy
w tradycyjnych przedsi´biorstwach, których celem jest osiàganie zysku.

Mo˝na zatem podsumowaç przeprowadzone dotàd analizy stwierdzajàc, ˝e
trudnoÊci w zakresie zatrudnienia pracowników znajdujàcych si´ w nieko-
rzystnej sytuacji sà powodowane g∏ównie dwoma zjawiskami wspó∏dzia∏ajàcy-
mi na rynku pracy, tj. brakiem informacji oraz istnieniem sztywnych struktur,
przy czym oba majà êród∏o w szerokim kr´gu b∏´dów rynku. To w∏aÊnie w tym
momencie nast´puje interwencja w ramach wielu programów rynku pracy.

2. Ograniczenia tradycyjnych programów rynku pracy, utrudniajàce w∏àczenie
osób znajdujàcych si´ w niekorzystnej sytuacji w tok pracy

Kilka rodzajów programów rynku pracy ukszta∏towanych zosta∏o przez
rzàdy w taki sposób, aby daç pierwszeƒstwo pracownikom znajdujàcym si´
w niekorzystnej sytuacji. Jednak˝e, w wielu krajach programy te pokaza∏y,
˝e sà co najmniej cz´Êciowo nieefektywne a ich niepowodzenie mo˝e byç
t∏umaczone znów g∏ównie asymetrià dost´pnoÊci informacji. RzeczywiÊcie,
z uwagi na to, ˝e tylko przedsi´biorstwa sà w stanie oceniç realnà produk-
tywnoÊç pracowników znajdujàcych si´ w niekorzystnej sytuacji (i tylko po
ich zatrudnieniu), z jednej strony w∏adze odpowiedzialne za polityk´
w zakresie rynku pracy sà niech´tne przyznaniu im znaczàcych publicznych
zach´t, z drugiej zaÊ strony zwiàzki zawodowe sà niech´tne przyj´ciu szero-
ko zakrojonych ograniczeƒ wysokoÊci wynagrodzeƒ.

Tradycyjne programy rynku pracy, sprzyjajàce osobom znajdujàcym si´
w niekorzystnej sytuacji mogà byç zgrupowane w nast´pujàce kategorie: pro-
gramy regulacyjne, programy substytucyjne, programy zadoÊçuczynienia.

WÊród programów regulacyjnych, kwoty by∏y najpowszechniejszym Êrod-
kiem, stosowanym do lat osiemdziesiàtych. Jednak˝e, nie da∏o to satysfak-
cjonujàcych rezultatów, z uwagi na trudnoÊç zarzàdzania takim programem,
a tak˝e z uwagi na wysokie koszty, jakie nak∏ada∏ on na firmy, które w wielu
przypadkach usi∏owa∏y ominàç ten obowiàzek w zakresie rekrutacji.
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Poprzez programy substytucyjne, paƒstwo bezpoÊrednio promuje inte-
gracj´ docelowych grup pracowników znajdujàcych si´ w niekorzystnej
sytuacji w tok pracy w sektorze publicznym, w zatrudnieniu chronionym lub
w przedsi´biorstwach ad hoc; innymi s∏owy tworzy to popyt na prac´ „poza
rynkiem pracy” lub „substytucyjny rynek pracy”. G∏ównym ograniczeniem
tych programów jest to, ˝e cz´sto zamiast wspierania realnej zawodowej
(i spo∏ecznej) integracji osób znajdujàcych si´ w niekorzystnej sytuacji,
mogà one w koƒcu z∏apaç w sid∏a jednostki zdolne do odegrania aktywnej
roli na normalnym rynku pracy, w ramach zamkni´tych struktur produkcji
i z niskimi wynagrodzeniami.

Programy zadoÊçuczynienia, ukszta∏towane w celu wyrównania (realnej
lub domniemanej) luki produktywnoÊci pracowników znajdujàcych si´
w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, obejmujà zarówno szkolenia zawo-
dowe i/ lub doradztwo zawodowe, a tak˝e subsydia p∏acowe udzielane fir-
mom zatrudniajàcym takich pracowników.

Szkolenia zawodowe majà kilka wad: po pierwsze sà one cz´sto zbudo-
wane jedynie wokó∏ cech osób przechodzàcych takie szkolenie, nie bioràc
wystarczajàco pod uwag´ popytu na prac´; po drugie – osoby bezrobotne
znajdujàce si´ w najbardziej niekorzystnej sytuacji na rynku pracy sà ogól-
nie mniej sk∏onne do brania udzia∏u w programach szkoleniowych, a nawet
gdy biorà w nich udzia∏, ich perspektywy zatrudnienia pozostajà ograniczo-
ne; w niektórych przypadkach, programy szkoleniowe i doradcze, poza sys-
temem edukacji, mogà nawet staç na przeszkodzie produktywnoÊci, ponie-
wa˝ pracodawcy interpretujà udzia∏ w takim programie jako sygna∏ niskie-
go potencja∏u produktywnoÊci; po trzecie, w niektórych krajach, prywatne
firmy cz´sto postrzegajà publiczne szkolenia zawodowe jako niesolidne
(niegodne zaufania).

Subsydia p∏acowe zach´cajà pracodawców do zatrudniania pracowników
znajdujàcych si´ w niekorzystnej sytuacji, poprzez kompensowanie tym
pierwszym niskiej produktywnoÊci oraz wy˝szych kosztów szkoleniowych.
W tym przypadku kilka efektów [substytucja, relokacja, czysta strata
(deadweight), „zbieranie Êmietanki” („creaming off”)] ∏àczy si´ w celu pod-
niesienia kosztów utworzonego nowego stanowiska pracy. Problemem jest
zatem szacowanie nieuzasadnionych wyp∏at subsydiów pozbawionym skru-
pu∏ów pracodawcom (problem ryzyka moralnego).
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W ostatnich latach da∏ si´ zauwa˝yç rozwój nowych programów, które
ró˝nià si´ od tradycyjnych podejÊç: w szczególnoÊci, bardziej spersonalizo-
wane us∏ugi w zakresie zatrudnienia oraz ró˝ne formy 'wspieranego zatrud-
nienia”44. Tutaj, jednym z najszerzej wykorzystywanych Êrodków jest zatrud-
nienie asystenta/ wychowawcy, który w szczególny sposób wspiera pracow-
ników znajdujàcych si´ w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w okresie
ich integracji, dopasowujàc pomoc do ich osobistych wymagaƒ, tak, aby
zapewniç firmie normalny poziom produktywnoÊci. Cz´sto stosowane jest
tak˝e intensywne szkolenie „jeden na jeden” (szkolenie zawodowe)
z wykwalifikowanym instruktorem. Te nowe Êrodki udowodni∏y, ˝e sà bar-
dziej skuteczne ni˝ tradycyjne programy, ale ich g∏ównà wadà jest wyjàtko-
wo wysoki koszt na osob´, który utrudnia ich stosowanie na du˝à skal´.

3. Przedsi´biorstwa spo∏eczne integrujàce poprzez prac´ jako narz´dzie aktyw-
nych programów rynku pracy

Przedsi´biorstwa spo∏eczne zmierzajàce do integracji osób znajdujàcych
si´ w niekorzystnej sytuacji w tok pracy mogà byç postrzegane jako alterna-
tywa w stosunku do niepowodzenia tradycyjnych programów w zakresie
zatrudnienia. Niekiedy przedsi´biorstwa spo∏eczne przyjmujà takie same
rozwiàzania w zakresie wspieranego zatrudnienia, ale majà one odmienny
charakter, w szczególnoÊci w odniesieniu do form instytucjonalnych i / lub
organizacyjnych. Przedsi´biorstwa spo∏eczne integrujàce poprzez prac´ 
tworzone sà po to, aby omijaç, do pewnego stopnia, przeszkody w zakresie
inwestowania w selekcj´ i szkolenie pracowników znajdujàcych si´ w nieko-
rzystnej sytuacji na rynku pracy; zas∏ugujà w ten sposób na zaufanie w∏adz
publicznych, zwiàzków zawodowych i spo∏eczeƒstwa jako ogó∏u.

Ponadto, jeÊli zdob´dà dobrà reputacj´, przedsi´biorstwa spo∏eczne mogà
dostarczaç innym pracodawcom wiarygodne informacje na temat prawdzi-
wych zdolnoÊci osób szkolonych, ograniczajàc w ten sposób zarówno koszty,
jak i ryzyko, jakim ci pracodawcy stawialiby czo∏a zatrudniajàc te osoby.
Konsekwentnie, obecnoÊç tego szczególnego typu przedsi´biorstw poprawia
funkcjonowanie rynku pracy.

Przedsi´biorstwa spo∏eczne integrujàce poprzez prac´ mogà osiàgnàç
dwie szczególne korzyÊci. Pierwszà korzyÊcià jest to, ˝e mogà one wybieraç
i szkoliç pracowników po ni˝szych kosztach ni˝ inne przedsi´biorstwa, dzi´ki
umiej´tnoÊciom, które zosta∏y rozwini´te poprzez sta∏à prac´ z pracownikami
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znajdujàcymi si´ w niekorzystnej sytuacji. Ponadto, przedsi´biorstwa spo-
∏eczne mogà zapewniç pewien rodzaj Êwiadectwa, które por´cza umiej´tno-
Êci pracownika zdobyte w trakcie programu szkoleniowego; za Êwiadectwem
takim stoi reputacja rzetelnej instytucji poÊredniczàcej. Ta porównywalna
korzyÊç umo˝liwia im zatem dzia∏anie jako „bram wjazdowych” z ochrony
socjalnej do (produktywnej) pracy.

W zwiàzku z posiadaniem cechy „korzyÊç – obcià˝enie” oraz w zwiàzku
z uczestniczàcym charakterem, przedsi´biorstwa spo∏eczne sà w stanie
dowieÊç swej rzetelnoÊci i wiarygodnoÊci zarówno w∏adzom publicznym,
które ciàgle sà poch∏oni´te sà tym, by zach´ty nie wykaza∏y, ˝e nie sà niczym
innym ni˝ pieni´˝nymi podarkami dla pracodawców, jak i zwiàzkom zawodo-
wym, które z podobnych powodów sà niech´tne przyjmowaniu wyjàtków od
minimalnego poziomu wynagrodzenia w formie op∏at wejÊcia lub szkolenia.
Kolejnà gwarancjà tego, ˝e deklarowane cele organizacji b´dà realizowane
jest obecnoÊç beneficjantów i ochotników w gronie cz∏onków i / lub zarzàdu.

Dzi´ki tej podwójnej korzyÊci, przedsi´biorstwa spo∏eczne mogà si´ efek-
tywniej poÊwi´ciç szkoleniom i, ogólniej, integracji w tok pracy osób znajdu-
jàcych si´ w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Zatem zwi´kszanie pro-
duktywnoÊci osiàgni´ty przez pracowników znajdujàcych si´ w niekorzystnej
sytuacji mo˝e byç wykorzystane w ramach samego przedsi´biorstwa spo∏ecz-
nego lub poza nim, na otwartym rynku pracy.

JeÊli tak rzeczywiÊcie jest, to przedsi´biorstwa spo∏eczne integrujàce
poprzez prac´ zas∏ugujà na szczególnà uwag´ ze strony twórców polityki.
Organizacje te, w gruncie rzeczy, posiadajà szczególne cechy, których inne
organizacje nie mogà wytworzyç, a które powi´kszajà prawdopodobieƒstwo
ich powodzenia w selekcji, szkoleniu i integracji zawodowej pracowników
znajdujàcych si´ w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

4. Upowszechnianie si´ przedsi´biorstw spo∏ecznych integrujàcych poprzez prac´
Nie istniejà systematyczne analizy upowszechniania przedsi´biorstw spo-

∏ecznych integrujàcych poprzez prac´, z wyjàtkiem kilku badaƒ lokalnych
i krajowych.

Porównania cz∏onków EMES umo˝liwi∏y tworzenie bardzo wst´pnej
i uogólnionej oceny rozpowszechniania tego rodzaju przedsi´biorstwa spo-
∏ecznego w niektórych paƒstwach europejskich (patrz tabela 1).
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Tabela 1 – Przedsi´biorstwa spo∏eczne integrujàce poprzez prac´: formy orga-
nizacyjne i paƒstwa (1997 lub 1998)

Rzetelniejsze dane sà dost´pne w odniesieniu do poszczególnych krajów.
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formy organizacyjne paƒstwo liczba
Spó∏dzielnie spo∏eczne typu b W∏ochy 1463
Spó∏dzielnie o szczególnych celach Grecja 20
Spó∏dzielnie solidarnoÊci spo∏ecznej Portugalia 50
Spó∏dzielnie pracy 
(inicjatywy przejÊciowe) Finlandia 65

Przedsi´biorstwa spo∏eczne Finlandia 20
Przedsi´biorstwa spo∏eczne dla
d∏ugoterminowo bezrobotnych Hiszpania 200

Specjalne centra pracy 
dla niepe∏nosprawnych Hiszpania nieznane

Warsztaty/nowe przedsi´biorstwa
spo∏eczne (dla osób z niepe∏no-
sprawnoÊcià)

Irlandia 26

Przedsi´biorstwa spo∏eczne 
dla d∏ugoterminowo bezrobotnych
(przejÊciowe)

Irlandia 10

Przedsi´biorstwa zajmujàce si´
szkoleniami na temat zawodu 
(dla bezrobotnych)

Belgia 40

Warsztaty spo∏eczne 
(inicjatywa flandryjska) Belgia 100

Warsztaty chronione Belgia 400
Instytucje rehabilitacyjne Dania 50
Projekty aktywacyjne/projekty
pracy Dania nieznane

Spó∏dzielnie dla osób 
z upoÊledzeniem umys∏owym Szwecja 50

Przedsi´biorstwa w ramach 
wspólnot lokalnych Wielka Brytania 400

Przedsi´biorstwa integracyjne Francja 750



We W∏oszech, przedsi´biorstwami integrujàcymi poprzez prac´ sà spó∏-
dzielnie spo∏eczne typu b, utworzone na mocy ustawy nr 381 w 1991 roku.

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Krajowy Instytut Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych (INPS), w koƒcu 1998 roku (patrz tabela 2) liczba spó∏-
dzielni integracji pracy wynosi∏a 1 463 i zatrudnia∏y one 11 319 pracowni-
ków znajdujàcych si´ w niekorzystnej sytuacji; ∏àcznie si∏a robocza sk∏ada∏a
si´ z 23 104 pracowników. Tabela 2 obrazuje ewolucj´ liczby i poziomu
zatrudnienia spó∏dzielni integracji pracy od 1993 roku, tj. dwa lata po przy-
j´ciu ustawy nr 381. Jednak˝e, nie nale˝y daç si´ zwieÊç silnym wzrostem
w latach 1993–1994, poniewa˝ liczby odnoszà si´ zarówno do nowych spó∏-
dzielni, jak i tych, których sytuacja zosta∏a prawnie uregulowana w tym
okresie poprzez informowanie INPS o zatrudnionych pracownikach znaj-
dujàcych si´ w niekorzystnej sytuacji. Bardziej realistyczny jest zarejestro-
wany wzrost w latach 1994 – 1998.

Tabela 2 – W∏ochy: spó∏dzielnie spo∏eczne integracji pracy 1993–1998

èród∏o: INPS

Dane przedstawiajàce liczb´ pracowników znajdujàcych si´ w niekorzystnej
sytuacji zawarte w tabeli 2, nie obejmujà jednak wszystkich dzia∏aƒ w zakresie
integracji, realizowanych przez spó∏dzielnie. Dwa badania przeprowadzone
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(Paêdziernik) 1993 1994 1995 1996 1998
Liczba spó∏dzielni 287 518 705 754 1.463
Roczna stopa wzrostu (w %) 80,5 36,1 6,9 39,3
Ca∏kowite zatrudnienie 4 501 7 115 9 837 11 65 23 104
Roczna stopa wzrostu (w %) 58,1 38,3 13,5 43,8
Zatrudnieni pracownicy znajdujàcy
si´ w niekorzystnej sytuacji 1 675 3 204 4 686 5 414 11 319

Roczna stopa wzrostu (w %) 91,3 46,2 15,5 44,6
Liczba pracowników w spó∏dzielni 15,7 13,7 13,9 14,8 15,8
Liczba pracowników znajdujàcych si´
w niekorzystnej sytuacji w spó∏dzielni 5,8 6,2 6,6 7,2 7,7

Udzia∏ pracowników znajdujàcych
si´ w niekorzystnej sytuacji w ∏àcznej
liczbie pracowników (w %)

37,2 45 47,6 48,5 49



przez Consorzio Gino Mattarelli (w 1994 i w 1997 roku) wykaza∏y, ˝e w grun-
cie rzeczy wiele spó∏dzielni szkoli tak˝e osoby, które nie sà formalnie zatrud-
nione. Dane dotyczàce tych osób nie sà uj´te w zestawieniu danych INPS, na
podstawie których zbudowana zosta∏a tabela 2.

Przeci´tny rozmiar spó∏dzielni integracji pracy jest raczej niewielki (13 do 15
pracowników). Przeci´tna liczba pracowników znajdujàcych si´ w niekorzystnej
sytuacji wynosi 6 do 7 jednostek, a ich udzia∏ procentowy w ca∏kowitej liczbie
si∏y roboczej jest ni˝szy ni˝ 50%.

We Francji, organizacje te rozwin´∏y si´ w ramach prawnej formy „stowarzy-
szenia”. Od 1985 roku by∏y one uznawane za „przedsi´biorstwa przejÊciowe”,
a od 1988 roku jako „przedsi´biorstwa integracyjne”. W 1995 roku istnia∏o co
najmniej 750 takich organizacji, w których Êrednio 12 stanowisk pracy by∏o
zarezerwowanych dla pracowników znajdujàcych si´ w niekorzystnej sytuacji
(∏àcznie 6 500). W 1994 roku przewidywa∏y one oko∏o 20 000 umów o prac´,
z czego 15 000 – dla pracowników znajdujàcych si´ w niekorzystnej sytuacji.28

W Belgii, istnieje 150 „ateliers proteges” (chronionych centrów zatrudnie-
nia) zapewniajàcych sta∏à i wynagradzanà prac´ dla oko∏o 20 000 osób z nie-
pe∏nosprawnoÊcià. Przedsi´biorstwa spo∏eczne integrujàce poprzez prac´,
zmierzajàce do zintegrowania pracowników znajdujàcych si´ w niekorzystnej
sytuacji na otwartym rynku pracy, sà wcià˝ w fazie eksperymentalnej, ale
zapewniajà ju˝ 2000 stanowisk pracy dla pracowników znajdujàcych si´ w nie-
korzystnej sytuacji. Niektóre z przedsi´biorstw rozpocz´∏y ju˝ realizacj´ wyso-
ce innowacyjnych projektów.

Inne informacje iloÊciowe sà dost´pne na temat Hiszpanii, gdzie niektóre
stowarzyszenia zajmujàce si´ integracjà w tok pracy osób niepe∏nosprawnych
rozwin´∏y systemy organizacyjne, które umo˝liwiajà Êwiadczenie ich cz∏onkom
pe∏nego zakresu us∏ug w zakresie wejÊcia na rynek pracy, poczynajàc od for-
malnej edukacji do szkoleƒ na temat zawodu oraz umieszczenia na otwartym
rynku pracy.

5. Pierwsze próby oceny
Z uwagi na to, ˝e przedsi´biorstwa spo∏eczne integrujàce poprzez prac´

stanowià nowe i prawie nieznane zjawisko, istnieje wcià˝ niewiele badaƒ,
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28 Liczba umów o prac´ jest wy˝sza ni˝ liczba stanowisk pracy, gdy˝ niektóre umowy by∏y zawiera-
ne na okres krótszy ni˝ 1 rok.



które majà na celu ocen´ ich wyników gospodarczych i spo∏ecznych oraz
porównanie ich kosztów i po˝ytków z nich p∏ynàcych z wynikami alterna-
tywnych programów.

Ogólny poglàd poÊród badaczy, wspierany rezultatami licznych badaƒ
poszczególnych przypadków, jest nast´pujàcy: gdy przedsi´biorstwo spo-
∏eczne integrujàce poprzez prac´ posiada cechy opisane w niniejszym opra-
cowaniu, korzyÊci sà wi´ksze ni˝ koszty. KorzyÊci netto sà zatem wy˝sze ni˝
korzyÊci wynikajàce z innych programów w zakresie zatrudnienia.

Po˝àdane sà szczegó∏owe badania w celu potwierdzenia tego poglàdu,
szczególnie w zwiàzku z wy˝ej wspomnianà „kruchoÊcià” modelu, jeÊli
przedsi´biorstwa spo∏eczne integrujàce poprzez prac´, a szczególnie te
„otwarte”, majà byç systematycznie wykorzystywane jako narz´dzie aktyw-
nych programów rynku pracy.

W niektórych krajach podj´te zosta∏y pierwsze próby majàce na celu
oszacowanie skutecznoÊci us∏ug Êwiadczonych przez przedsi´biorstwa spo-
∏eczne integrujàce poprzez prac´.

Pierwsze badanie jest ekspertyzà przeprowadzonà na próbce 33 spó∏-
dzielni spo∏ecznych dzia∏ajàcych w czterech regionach pó∏nocnych W∏och.
Dominujàce (64%) w tej próbce by∏y spó∏dzielnie zaanga˝owane w dzia∏al-
noÊç jednego rodzaju, g∏ównie w nast´pujàcych obszarach: utrzymanie
publicznych i prywatnych trawników, skwerów itp., us∏ugi w zakresie sprzà-
tania, monta˝, stolarka, rolnictwo, budownictwo oraz wywóz Êmieci.

Zarobki badanych spó∏dzielni by∏y zatem zró˝nicowane. Ârednio, w ciàgu
trzech badanych lat, wolumen sprzeda˝y mo˝e byç podzielony w nast´pu-
jàcy sposób: 53,6% pochodzi z kontraktów z w∏adzami lokalnymi, 39%
z prywatnych zamówieƒ oraz 8,4% z publicznych subsydiów w celu wspar-
cia kosztów integracji w tok pracy. ˚adna z badanych spó∏dzielni nie by∏a
uzale˝niona wy∏àcznie od Êrodków otrzymywanych od w∏adz publicznych.

31 grudnia 1993 roku, liczba osób pracujàcych w badanych spó∏dzielniach
wynosi∏a 751 osoby, z czego 375 osób by∏o zwyk∏ymi pracownikami, 255 – pra-
cownikami znajdujàcymi si´ w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, a 121 –
ochotnikami. Analiza danych odnoszàcych si´ do cech osób znajdujàcych si´
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w niekorzystnej sytuacji, które sta∏y si´ cz∏onkami spó∏dzielni w latach 1993 –
1996 (466 osób), wskazuje na to, ˝e znacznie wi´kszy udzia∏ procentowy mieli
m´˝czyêni (76%) ni˝ kobiety (24%). Troch´ wi´cej ni˝ po∏owa (54%) mia∏a
mniej ni˝ 30 lat, a wi´cej ni˝ 80% mia∏o Êwiadectwa ukoƒczenia obowiàzkowej
szko∏y. Pochodzili oni g∏ównie spoÊród osób nieaktywnych zawodowo (67%
przypadków). Bezrobotni stanowili, odpowiednio, 12% i 20% ca∏ej próbki.
Pod wzgl´dem niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, najwi´ksza grupa sk∏a-
da∏a si´ z osób niepe∏nosprawnych (119 osób) – g∏ównie (60%) upoÊledzeni
umys∏owo – po nich natomiast osoby uzale˝nione od narkotyków (106 osób).

Z 466 pracowników znajdujàcych si´ w niekorzystnej sytuacji zatrudnionych
przez przebadane w latach 1993 – 1996 spó∏dzielnie, 32% wcià˝ znajdowa∏o
si´ w procesie integracji w tok pracy, podczas gdy pozostali, ukoƒczywszy pro-
ces, albo przy∏àczyli si´ do spó∏dzielni na trwa∏e (26%), albo odeszli (42%).

Dominujàcà przyczynà odejÊcia – w wi´kszoÊci przypadków osoby opusz-
cza∏y spó∏dzielnie po troch´ d∏u˝szym okresie ni˝ 12 miesi´cy – by∏o zanie-
chanie realizacji programu integracji (50%); troch´ wi´cej ni˝ 44% opuÊci∏o
spó∏dzielni´, gdy˝ zakoƒczyli ju˝ swój plan zaj´ç. Z tych, którzy opuÊcili spó∏-
dzielnie po zakoƒczeniu realizacji programu integracji, 66% podczas badania
(1996) znajdowa∏o si´ na rynku pracy; w 79% wypadków pozostawali oni
w zatrudnieniu, a w 21% wypadków – poszukiwali pracy. Niektóre z osób
(15%) powróci∏y do grona osób nieaktywnych.

Ta analiza wskazuje na pierwszy element sukcesu procesu integracji w tok
pracy. JeÊli, w rzeczywistoÊci, weêmie si´ pod uwag´ zarówno liczb´ podmio-
tów trwale w∏àczonych w prac´ spó∏dzielni (120 osób), jak i znajdujàcych
zatrudnienie z zewnàtrz (46 osób), i jeÊli wy∏àczy si´ z kalkulacji osoby wcià˝
przechodzàce proces integracji, to mo˝na dojÊç do wniosku, ˝e proces inte-
gracji w tok pracy da∏ pozytywny wynik w 52% wypadków. Dane dotyczàce
porzucenia programu integracji oraz liczba osób bezrobotnych lub ponownie
do∏àczajàcych do grupy osób nieaktywnych (122 podmioty ∏àcznie) wskazujà
na pora˝k´ w 39 procentach.

Tylko 24 pracowników (20%) pozosta∏o w spó∏dzielni, nawet gdy by∏a dla
nich przewidziana zewn´trzna integracja w tok pracy. Niepowodzenie
w osiàgni´ciu tego celu by∏o w tym przypadku spowodowane albo brakiem
mo˝liwoÊci (50% przypadków), albo odmowà potencjalnych pracodawców
(12% przypadków). Ârednia iloÊç czasu wykorzystana przez pracowników
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znajdujàcych si´ w niekorzystnej sytuacji w celu zakoƒczenia procesu inte-
gracji wynosi∏a 18 miesi´cy.

Drugie badanie, uzupe∏nione analizà koszty – korzyÊci, by∏o wykonywane
w prowincji Trento (pó∏nocne W∏ochy) przez lokalnà Agencj´ Zatrudnienia
(Agenzia del Lavoro). Przebadano 115 osób znajdujàcych si´ w niekorzystnej
sytuacji b´dàcych cz∏onkami dziesi´ciu spó∏dzielni integracji pracy w latach
1992–1995. W toku badania dokonano oceny eksperymentu, w ramach które-
go Agenzia del Lavoro ponosi∏a koszty powsta∏e w spó∏dzielniach w zwiàzku ze
szkoleniem pracowników znajdujàcych si´ w niekorzystnej sytuacji oraz, szcze-
gólnie, cz´Êç kosztów pracy zarówno pracowników znajdujàcych si´ w nieko-
rzystnej sytuacji, jak i zwyk∏ych pracowników, którzy przechodzili szkolenie
zawodowe, jak te˝ koszty zatrudnienia konsultantów szkoleniowych.

Ze 115 przebadanych pracowników znajdujàcych si´ w niekorzystnej sytu-
acji, 87 ukoƒczy∏o program integracji pracy. Z tych 43 osoby (53%) znalaz∏y
sta∏à prac´, 32 – w przedsi´biorstwach innych ni˝ spó∏dzielnia, a reszta –
w samej spó∏dzielni. Dwie trzecie tych, którzy znaleêli sta∏e zatrudnienie prze-
pracowa∏o co najmniej dwa lata. Program integracji pracy trwa∏ od 1,6 roku
dla tych, którzy znaleêli prac´ w zwyk∏ych firmach do 2,4 roku dla tych, którzy
byli zatrudnieni trwale przez spó∏dzielnie.

Analiza koszty–korzyÊci wykaza∏a zdecydowanie pozytywne rezultaty, nawet
przy przyj´tych bardzo niskich punktach wyjÊciowych. Nawet bioràc pod
uwag´ tylko korzyÊci pieni´˝ne i u˝ywajàc ró˝nych stóp dyskontowych oraz
hipotez w sprawie d∏ugoÊci okresu aktywnoÊci zawodowej osób zintegrowa-
nych w tok pracy, analiza koszty–korzyÊci potwierdzi∏a, ˝e koszty ponoszone
przez  Agenzia del Lavoro w pe∏ni zwróci∏y si´ w formie wy˝szych podatków
oraz sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne oraz, ˝e pracownicy znajdujàcy si´
w niekorzystnej sytuacji i ich rodziny uzyskiwa∏y wy˝sze korzyÊci. O wiele bar-
dziej ograniczone, a w gruncie rzeczy prawie zerowe, by∏y korzyÊci spó∏dziel-
ni. To, jednak˝e, pozostaje w zgodzie z ich charakterem jako organizacji nie
zorientowanych na osiàganie zysku, zaÊ których g∏ównym celem nie jest gro-
madzenie kapita∏u, ale maksymalizacja liczby osób w∏àczonych w tok pracy.

6. Przedsi´biorstwa spo∏eczne, tworzenie miejsc pracy i programy w zakresie zatrudnienia
Zarówno poplecznicy, jak i krytycy spó∏dzielni spo∏ecznych zwracajà du˝à

uwag´ na zdolnoÊç spó∏dzielni do tworzenia miejsc pracy. Analizy przepro-
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wadzone w tym opracowaniu pozwalajà na dyskusj´ nad tym aspektem,
dzia∏ania spó∏dzielni spo∏ecznych, bioràc pod uwag´ ich ró˝ne typy.

Jest oczywistym, ˝e spó∏dzielnie spo∏eczne Êwiadczàce us∏ugi opieki spo-
∏ecznej i na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej sà w stanie stworzyç nowe miej-
sca pracy w sektorze, w którym roÊnie popyt. OczywiÊcie tworzà one
nowe miejsca pracy, gdy generujà nowy popyt ze strony sektora prywat-
nego (bezpoÊrednio ze strony konsumentów lub poÊrednio ze strony
donatorów), ale tak˝e kiedy aktywujà mieszank´ poda˝y prywatnej
i publicznej.

Mo˝na zatem wywnioskowaç, ˝e spó∏dzielnie spo∏eczne tworzà nowe
miejsca pracy nawet, gdy sà uzale˝nione w ca∏oÊci lub cz´Êciowo od
finansowania publicznego: nie jest pewne, w gruncie rzeczy, czy w razie
nieobecnoÊci przedsi´biorstw chcàcych zaanga˝owaç si´ w takie dzia∏a-
nia, byç mo˝e nawet przy ograniczonym finansowaniu, takie same zasoby
publiczne by∏yby w ka˝dym przypadku przeznaczone na Êwiadczenie
us∏ug. Nale˝y wskazaç, ˝e w gruncie rzeczy, ta cz´Êç us∏ug spo∏ecznych
dziÊ Êwiadczonych przez spó∏dzielnie spo∏eczne by∏a wymyÊlona przez te
ostatnie; i, ˝e istniejà one dzi´ki ich zdolnoÊci do innowacyjnych proce-
sów produkcyjnych i / lub tworzenie produktów. Póêniej te by∏y us∏ugi ju˝
tylko aktywowane, a ich Êwiadczenie wspierane dzi´ki Êrodkom z fundu-
szy publicznych.

Spó∏dzielnie spo∏eczne Êwiadczàce us∏ugi opieki spo∏ecznej i na rzecz
spo∏ecznoÊci lokalnej, niekoniecznie jednak zatrudniajà wy∏àcznie lub
g∏ównie pracowników znajdujàcych si´ w niekorzystnej sytuacji na rynku
pracy. OczywiÊci spó∏dzielnie spo∏eczne tego typu zmierzajà do zatrud-
nienia od Êrednio do wysoko wykwalifikowanej si∏y roboczej, zgodnie
z typem Êwiadczonych us∏ug. DoÊwiadczenia wielu krajów wskazujà, ˝e
próby zatrudnienia pewnych kategorii pracowników znajdujàcych si´
w niekorzystnej sytuacji (szczególnie doroÊli d∏ugoterminowo bezrobot-
ni) przy Êwiadczeniu us∏ug spo∏ecznych mogà byç skazane na niepowo-
dzenie, poniewa˝ umiej´tnoÊci tych pracowników sà cz´sto niezgodne
z umiej´tnoÊciami wymaganymi do Êwiadczeniu us∏ug w∏aÊciwej jakoÊci.
Niemniej jednak, mo˝na pomyÊleç o programach, które zwi´ksza∏yby
zatrudnienie w spó∏dzielniach spo∏ecznych Êwiadczàcych us∏ugi spo∏ecz-
ne i na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej poprzez okresowe subsydiowanie
zatrudnienia, tak d∏ugo, jak d∏ugo przedsi´biorstwa mogà wybieraç pra-
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cowników zwa˝ywszy ich umiej´tnoÊci oraz mo˝liwoÊci dostosowywania
tych umiej´tnoÊci do wymagaƒ spó∏dzielni29.

JeÊli chodzi o jakoÊç miejsc pracy tworzonych przez spó∏dzielnie spo∏ecz-
ne, a w szczególnoÊci je˝eli chodzi o obawy, ˝e mog∏yby one wspomagaç
rozszerzanie si´ wtórnego rynku pracy, zauwa˝a si´, ˝e kilka badaƒ prze-
prowadzonych dotychczas w Europie potwierdza wyniki badaƒ przeprowa-
dzonych w Stanach Zjednoczonych, a dotyczàcych pracowników sektora nie
zorientowanego na osiàganie zysku: chocia˝ poziom wynagrodzeƒ jest ogól-
nie ni˝szy ni˝ poziom wynagrodzeƒ w firmach, których celem jest osiàganie
zysku oraz w sektorze publicznym, to poziom satysfakcji tych pracowników
nie jest ni˝szy30.

Zatrudnienie pracowników znajdujàcych si´ w niekorzystnej sytuacji na
rynku pracy jest g∏ównym celem pewnej grupy przedsi´biorstw spo∏ecznych
integracji pracy. Ale wcià˝ niekoniecznie tworzà one nowe i stabilne miej-
sca pracy: w kilku przypadkach sà one nakierowane na zwi´kszenie zdolno-
Êci do bycia zatrudnionym tych pracowników i przezwyci´˝anie b∏´dów
rynku pracy. Tylko podgrupa organizacji, które w tym opracowaniu zosta∏y
nazwane „zamkni´tymi” przedsi´biorstwami spo∏ecznymi integrujàcymi
poprzez prac´, w∏aÊciwie tworzà „nowe” miejsca pracy.

Z ekonomicznego punktu widzenia, poprawny sposób interpretowania
roli przedsi´biorstw spo∏ecznych integrujàcych poprzez prac´ polega na
uznaniu ich za aktywne narz´dzia polityki rynku pracy. Przedsi´biorstwa te,
w gruncie rzeczy, wspomagajà selekcj´ oraz szkolenie zawodowe, które
wymagajà wy˝szych inwestycji o zwi´kszonym ryzyku, ni˝ inwestycje uzna-

55

29 Interesujàce rozwiàzanie w tym zakresie zosta∏o ostatnio przyj´te we W∏oszech. W 1997 roku
podpisane zosta∏o porozumienie pomi´dzy „Italia Lavoro” oraz „Consorzio Nazionale delle Coope-
rative Sociali”, na mocy którego spó∏dzielnie nale˝àce do konsorcjum zatrudnia∏yby 700 pracowni-
ków uczestniczàcych w programie „pracy spo∏ecznie u˝ytecznej”. Pracownicy ci zostali przyj´ci na
jeden rok, a ich czas pracy wynosi∏ 20 godzin tygodniowo; w tym okresie nadal otrzymywali zasi∏ki
dla bezrobotnych. Konsorcjum podj´∏o si´ zagwarantowania sta∏ego zatrudnienia 50% tych pra-
cowników. Na koniec projektu (wrzesieƒ 1998 roku), udzia∏ procentowy pracowników, którzy zna-
leêli stabilne zatrudnienie (w ramach spó∏dzielni, bàdê te˝ poza nià) wynosi∏ 65%. Nale˝y wskazaç,
˝e Consorzio delle Cooperative Sociali by∏o jedynà organizacjà, która osiàgn´∏a porozumienie tego
rodzaju z Italia Lavoro.
30 Z badania przeprowadzonego w 13 prowincjach w∏oskich, które porównywa∏o satysfakcj´ pra-
cowników w jednostkach publicznych oraz w przedsi´biorstwach spo∏ecznych, pierwsze rezultaty
(jeszcze nie opublikowane) potwierdzajà, ˝e poziom satysfakcji jest wy˝szy w przedsi´biorstwach
spo∏ecznych. 



wane przez przedsi´biorstwa, których celem jest osiàganie zysku za ekono-
micznie dogodne, przy za∏o˝eniu, ˝e wi´ksze b´dà ich oczekiwane korzyÊci,
nawet gdy weêmie si´ pod uwag´ dost´pne subsydia.

Bioràc pod uwag´ te rozwa˝ania, mo˝na spieraç si´, czy programy doty-
czàce przedsi´biorstw spo∏ecznych integrujàcych poprzez prac´ wymagajà
g∏´bokiej rewizji. Dotychczas paƒstwa, które wspiera∏y rozwój tych przed-
si´biorstw polega∏y na dwóch g∏ównych instrumentach:

a) przydzielanie przedsi´biorstwom spo∏ecznym „prac u˝ytecznoÊci
publicznej” finansowanych ze Êrodków publicznych;

b) przyznawanie subsydiów, zwykle na czas okreÊlony, których wysokoÊç
by∏a ustalana na podstawie kwot zasi∏ków dla bezrobotnych, do któ-
rych zatrudnieni pracownicy byli uprawnieni.

Rozwiàzania te by∏y oparte na przekonaniu, ˝e przedsi´biorstwa spo∏ecz-
ne integrujàce poprzez prac´ by∏y g∏ównie instrumentami polityki spo∏ecz-
nej i mog∏yby byç u˝yte w celu zwalczania wykluczenia spo∏ecznego osób
znajdujàcych si´ w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Program bardziej spójny z charakterystykà przedsi´biorstw spo∏ecznych
integracji pracy, zdolny do wykorzystania ich potencja∏u, wymaga, aby:

a) przedsi´biorstwa spo∏eczne integrujàce poprzez prac´ by∏y uznawane
za narz´dzie polityki rynku pracy, a zatem w∏àczone do sieci stosun-
ków instytucjonalnych zwiàzanych z tymi programami;

b) przyczynianie si´ przedsi´biorstw spo∏ecznych integrujàcych poprzez
prac´ do zwi´kszania zdolnoÊci do bycia zatrudnionym osób znajdujà-
cych si´ w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy by∏ okreÊlany w dro-
dze umowy: subsydia powinny byç wspó∏mierne do wydatków pono-
szonych w celu pozyskania do pracy pracowników znajdujàcych si´
w niekorzystnej sytuacji i wyszkolenia ich, a zatem, przy ustalonym
poziomie zdolnoÊci do bycia zatrudnionym tych pracowników i oczeki-
wanej d∏ugoÊci procesu pozyskiwania. Jednak˝e ˝adne szczególne obcià-
˝enia nie powinny byç nak∏adane na przedsi´biorstwa, jeÊli chodzi o roz-
szerzenie zatrudnienia tych pracowników (chocia˝ bez subsydiów);

c) od przedsi´biorstw spo∏ecznych integrujàcych poprzez prac´ wymaga-
∏o si´ u˝ywania instrumentów, które zwi´kszajà zdolnoÊç do bycia
zatrudnionym pracowników znajdujàcych si´ w niekorzystnej sytuacji,
na przyk∏ad spersonalizowane projekty podejmowania pracy, okreso-
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wa ocena rezultatów, itp.
d) popierane by∏y po∏àczenia pomi´dzy przedsi´biorstwami spo∏ecznymi

a tradycyjnymi firmami, które powinny zatrudniaç pracowników znaj-
dujàcych si´ w niekorzystnej sytuacji, gdy ci zakoƒczà proces selekcji
i szkolenia w przedsi´biorstwach spo∏ecznych.

7. Wnioski
Przedsi´biorstwa spo∏eczne stanowià nowe, z∏o˝one zjawisko, które

wymaga zwi´kszonych wysi∏ków analitycznych i badawczych, jeÊli majà byç
one dobrze zrozumiane. Niniejsze opracowanie jest tylko bardzo wst´pnym
krokiem w kierunku osiàgni´cia tego celu. Jednak˝e, ukazuje ono rozproszenie
przedsi´biorstw spo∏ecznych w paƒstwach europejskich oraz pomaga wyja-
Êniç ró˝nice pomi´dzy dwoma g∏ównymi typami przedsi´biorstw spo∏ecz-
nych: tymi, które Êwiadczà us∏ugi opieki spo∏ecznej i na rzecz spo∏ecznoÊci
lokalnych a tymi, które sà zaanga˝owane w integracj´ poprzez prac´ zmar-
ginalizowanych pracowników znajdujàcych si´ w niekorzystnej sytuacji.

Przedsi´biorstwa spo∏eczne nie mogà same rozwiàzaç problemu bezro-
bocia. Jednak˝e oba typy przedsi´biorstw spo∏ecznych mogà, w ró˝ny spo-
sób, mieç swój pozytywny udzia∏ w procesie tworzenia miejsc pracy.

KorzyÊci wytwarzane przez przedsi´biorstwa spo∏eczne Êwiadczàce us∏ugi
opieki spo∏ecznej i na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnych sà podobne do korzyÊci
wytwarzanych przez jakiekolwiek przedsi´biorstwo oferujàce innowacyjne
us∏ugi, tym samym stymulujàce popyt (prywatny lub publiczny) i tworzàce
nowe miejsca pracy. Przedsi´biorstwa spo∏eczne integrujàce poprzez prac´
mogà byç raczej wykorzystywane jako szczególne narz´dzie polityki zatrud-
nienia, przyczyniajàce si´, w du˝ym stopniu, do uzyskania pozytywnych efek-
tów programów ukierunkowanych na zwi´kszenie zdolnoÊci do bycia zatrud-
nionym tych grup pracowników, dla których najtrudniej jest znaleêç miejsce
pracy; warunkiem jest, by by∏y one jasno okreÊlone i systematycznie wykorzy-
stywane jako aktywne narz´dzia polityki rynku pracy i z nimi koordynowane.
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